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§ 1. ЛЮДИНА ЯК БІОСОЦІАЛЬНА ІСТОТА 

Корисно nрнrадети 

На ІІkИХ уроках еи еиачми теорГІ nоходженн11 людини. 
суть nонять люднна. громадянин? 

Тема 1 

ПОНЯТТЯ ЛЮДИНА, ІНДИВІД ТА ОСОБИСТІСТЬ. В усі часи людство 
ХВИ11Ювало nитання про сутність люди:н:и: що робить люДШІу людиною? Якою 

є її природа? Що відрізняє її від. тва рив? Якщо л юдив а є особливою істотою, 
буттЯJІІ, то в чому ця особливість nолягає? Попр11 те, щопротяrом усієї Історії 

в иауці й :мистецтві івтевсивво обговорюють проблему люди:ни , досі ве існує 
вичерnвоrо ваукоаого тлумач.евия людської сусвості. 

БезлІч визна:чевь nо·uяття людипа разкровают.ьїї різнобічність, проте ЛЮ· 

дива вояв.ІJяетьс.я смадиІmою, демонструючи ва додаток до окреслевих рис 
чи властивостей такі, що не nідnадають nід ці визвачеивя. 

Деякі вч.еаі вважали, що людmrі ве можва дати таке визвачевня, ак, ва
nриклад, столу чи буд1ш:ку, чи будь-акому предметов!. Але можна:внзиачuтц 

~· Що, 18 8IWy думку, означає 
ISVnl ІІІОДМНОІО? 

і7 сuтиість. Якщо людmта •ті.кає• від будь
акого свого визиачеиня, то, може, в цьому й 

nоляrає її сутність - nеревершувати всяку 

свою визначеність, виходити за свої межі. 

Щоб усеІдомити сІUІЗДНІсn. феномену людського іС>tуІІЗННЯ, 

88IJI'O poan'lllнynl роамаhтІІ ІІИЗН8Ч8fІЬІ'ІОtІЯТПІ ~ ( ЛаТИНСЬКОІСІ МОІІОЮ «ЛЮ• 
АМІІ8•- homo, I'JI8'"'""" - anttvopos (av8pmto<;)). БезnіЧ визначень, метафор 
~-·~рІЗнІ омодепІ nюдини•: nюдина розумна (homo saplens); nюдина як 
соцІаnьна 1118рина (llflltnвl sociale); nюди18 як nоntтмчна тварина (pollticus anlma/); 
пюдиІ8 вмІnе (homo faЬer); nюди18, що rрає (/юmо ludens); економІчна люди
на (IIOmo e/conomlcu8); lІІОДИН8 комунікати- (tюmo communlcвtfve,/connectus); 

ІІІОДИІ8, що вмховуєn.ся І здатна до на-ння (tюmo educandus І educaЬ/Jfs}; 
Л!ОоІ»'НВ, здатна до noariAнoro ВідноІІІення своіх знань, наВИЧОІ< й умінь (homo 
studloscІS); nюдина розумна, яка ДОО/ІІд;Ікує (tюmo sapiensвxp/Ofllns); людина, що 
твормть (homo cnмtor); ІІІОДМНІl, яка Існує .пише у множинІ своіх образів (lmago 
llomlnus); nюди18, ІІІС8 керує (homo regens); дЮдина як •розумно·безрозсуАІ8• 

5/lp/вnsdemens); ІІЮДИна репіrІйна (/юmо te/lg/osus) тощо. 

Щоб розкрити різпобічаість~овпття JІЮІ)ииа. можнаскористатися такими 

ОСІІОІІаими хара:ктерие-rниами, як індивід та оєобиотість. 

• Ікдrиід (чи його сквоІІlм іпдиіІідуум., від. лат. irІdluiduum - пеподіль
вий) - це біологіч:ва істота, t<ожвий окремо існуючий жпвий організм. 

КоЛJІ ми 3астосовуємо це попяnя до людтmи, то маємо ва увазі окремого 
представника людського роду. Людина- це живий організм, він є частв

вою природи й nідnорядковується біофіаичюtм, біохімічюrмі фізіолосіч
вим зІШовомірвостям. З моменту аародження людива ваділевапевннмя 

фізични:ми. та псtrхічними властивостяма - ва:хилами та здібностями. 
Природою в людиЮ ааt<ладеІІl пеІІІІ.і біолоrічпі nотреби, задоволення яких 



Людина.~~. ~_. .......................... .. 11 

е життєвою необхідністю: їжа, праця, відпочи11ок. Віолоrіч:ве змишається 
в людивізввжди. 

ФІлософська думка 

ollttJmrнa - міра всіх речеА, Існу!Очмх - ІІф ~ існуІОть. І неіснуІО'ІИХ - що вонм 

не ІснуІсm.о. nротагор 

·Жcwta~ не буеає поеrорв•••нм ІнwоІ, І сама е неповторноІСІ•. 
М8ртІн kfдерсен-Не«ое 

оБутидqІІІ"ЮЮ!ІОсуІІОЗІІІ'-бvn1~ІІС8РІІдИНІЛІQАСІU.ЛюдинеН8ММСІІИМ8 
поза cycnlnloCТIJOМ•. Моріс Мepno-IJoнrf 

о/hQдннВ по сеоіІІ природі- тварине чмста й вит--·· 

Коли оnисуєІІJо людину як інди:віда, ми вказуЄІІІотакі озваки, ЯJ< зріст, 
вага, вік, колір волосся, очей. МожRа еввіть звернути увагу на її ходу.Індн
відоІІІ людnнв авроджується, а особJtстістю стає в ІfРОцєсі вихована я суспіль
ством. Якісні херактерІtСТШШ особостості залежать від родпна, в ЯJ<ійвона 
виховується , О'І'ОЧеннв, шкільного колективу, від рівня освіченості, сфери: 

nрофє<:ійвої діяльвоеті. Отже, формував:вя людини здійснюється через спад· 
ковість і середовище, в якому вона жи:ве, тобто через сукупність життєвих 
умов, конкретний фізичниіі, nриродний та соціокультурвпі\ простір, в якому 

людина виявляє свою індивідувл:ьність, ревлізуюч:ись ЯJ< особистість. 
Між б.іолоrічв:nм 1 соціал:ьннм ВШІШ(ВЮ'fь кон.флікти і\ протиріччя, ЯJ<і є 

рушійвою силою розвитку особистості. Із розвtпком люднии важл:и:воrо зна· 
чення набувВІО'fь соцімьні оО'І'ребн, які підпорsщковую'fь собі ориродній бік 

тодської жи'М'Єдіяльвості. Якщо тодивв здвтяв керувати власюrм:и біоло
rічв:ими ПО'І'ребами, підпорядковува

ти їх високій меті або спрвмовувата 

ввдосяrненнясуспільвих цілей, тоді 
во ва більш розвине аа і соціальна. 

Люди пов'язані міжсобою нетільки 
природними, рnдtnmими ВВ'S!Вt<ВМ:И, а 

й суспільИИ!оfІf 83ВЄІІІОдіЯми, соціаль
вими відносивами, зокрема такими, 

як виробІІИЧі, еково!Ючні, nоліmчІІі, 

правові, моральні, рел:іrІй:Ш, соціаль
но-груnові тощо. Тв й вИSІВЛяє, реаоі

зує себе тоднване JІИШе у біQЛоrічнИх 
актах, а й у соцівльИІJХ діях і вчпнках: 

трудовій діяльності, поліmчній спів
праці чи боротьбі, правовій і моральнШ 

nоведінці, реліrійномувіруванві тощо. 
Виавс>м люд:ивіІ нк особистості 

на індивідуальвому рівні є соціаJІь· 
Малюкок Леонардо fJIJ. Вінчі, що зображує 

людину з rармонІІІІ<>ІМИ nроnорцІями 
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?· Як ви вважаєте, які фак
тори МВJОть визначальний 
ІІnІІМВ на розамток люди

нм - бІологічні чи соцf

ІUІЬНі? Чому людину мож

на Н838ВТИ біосоцІальною 
істотою? 

Тема 1 

ІІіСm'>, н.ку слjд розуміти як сукупність якостей, 

що постіііво розвив810'І'ься та аоступово перетво
рюють біологіч:пу істоту ва культурву лю.цюrу. 

ПоКЯ'М'Я соціальності оз11ачає початок розуму, 

мислення, самопізнання й самосвідомості. Соці
алькість дозволяє людині бути джерелом власвої 

дІяльності, виявлити ів,циаідуальну твор'І.ість, 

еволюціонувати. Людина може видозмікювати 
аркроду й саму себе як •продукт• аркроди. Таким 'Dfвом, людина не може 
існувати без соціальності. Мова, свідомість і суспільність виокремлюють 
людяву ин особливий феномен світу. 

ТЕОРІ'lПОХОДЖЕННЯ .1JОДИЮL Існують три основні теорії походжев
нл ЛЮ.ЦИІUІ: еволюційна, теологічна таносмічва. 

Евол.ючій~<а. теорія вай:пошвреніmа в сучасвому ЩІ уковому світі. Згід· 
но з цією теорію людина виви!(nа від вstщих ариматів - людиноподІбних 

істот- шляхом поступових змів, під впливом ариродвнJІС чикників та ари
родвого відбору. На корuсть цієї теорії свідчать різноманітні палеоитологіч

ні, археологічні, біологі'ІІfі таівtпідоказtt. Засвовни:ком еволюційвоїтеорії 
в біологіїаважвють Чарлза Дарвіна, який висунув ідею про те, що всі жи:ві 

організми еволюціонують в часі від спільних пращурів. ЗастосувавІUИ цю 
теорію щодо походженпв тодпнп, вчені дійtппв висновку, що люди nохо
дять від мавпоnодібних предків. Доказом цьому слугує один з фактів, що 

людпну ві,ц ІПИМпанзе відрізняють всього лИtпе 1- 2 % генів. Онрім того, ва 
користь тієї тези, що людина є результатом біологічної еволюцД, сві.д>tить 

розвшок її ембріона: приблизно вв .n'ятому тижа! в людського аародна 
чітко розрізняються хностовий відділ хребта та зяброві щілшm, мозок 

місячного плода вагадує мозок рвб11, а семимісячвоrо- мавnи. На n'ятому 
місяці ввутріtпаьоутробвоrо розватку зародок має волосяний покрив, я:к\ІЙ 

Карикатура наЧ. Дарвіна 
в саТ>Іричному журналі 

•Шерwень-, ХІХ ст. 

потім ЗПИЩІЄ. Проте не всім ці докази зд810'І'ьсв 

переконливими, і прихильники інших теорій 
заnеречують еволюційну теорівз. 

В основі тєолоtіч~tої теорії лежить погляд 
про створеввв людяви Богом, аб6 богами. Таке 

бачення вив:икло значно равіwе матеріалістич

ної теорії самоза,роджевня життя та еволюції 
людини. Наприклад, у Месоnотамії вірили, що 

в.а доnомогу молодшим богам людей зпілил:и з 
гливи боr Евкі та його дружина, богиня Нівмах. 

Вови ввзтІачили їхв.ю долю кнадІлили здатністю 
Пр8ЦЮ88ТИ, а ТаКОЖ DОАарували ЇМ дупtі та ро

Зум. РJзвомавітві міфІt про nоходжевиялюднни 
і свунали і! у да8UЇХ слов' ян. На кшталт такої: 
колись у Землю вдарила блискавка, від якоr 
заnалало перше 11оrаище, а з вугливок цьоrо 

вогнища народилися nерші чоловік і жінка. 
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· ' ' Нещодавно буnо СТ8Ор8tЮ штучну форму •мn~~. УС808ітнІоо ІІІдо-~ 
МОІо\'f В'МІНОМУ·rенетиІСУ ICpeAry Ве1 rтеру та 1\oro кОJІ8nІМ ІДІІІЮСІІ ІІИнеіtтм ІІСИІІУ j 
IUiinlнy, адІТну ДО ро3ІІІО*8ІІІІІ. RІнетмчни6\ КОАцІєі мn-буе tfUI8AIIItiiA 8118· 

6ореторП 3 ... ІІа 38 доnомоrооо ІСОМП'ІОТ8РІІі. Абм 111'18•1М1'10о у~ 
fCIIIмt зІ ІUТУ'НW .._, ученІ QІОСтеріІВ/11138 НМ:WОІО Ьо* ~ 8lld роа.. 
МНСІ*у88ІІМСІІ8 ІІ8бореторІІ. •Ynepwe --ДНК ПО.dсІІО ~ ІtІІІтм
нуІ• - 3U01V11C1888C11 доктор Вектер. ВІн 888"ІМ, що~~ до38СІІІІІТІо 
КОНСТJІУІО88ТИ КІІІтинм, ІІІСЇ ІІИКОну88УММуТЬ КОрМСНІ функцj'І, Н8прі11С/18Д СМНТ83ІІІ· 
карсІоІСМХ засобІа. 

Прибічквки теологічвоі теоріІ здебільшого ві.цкидаJОТь теорію еВОJПОціІ, 

наводRЧИ пря цьоку фа.к'І'И, які начебто св1дчать на ixmo користь. ПJ)О'І'е на
укове співтовариство не вважає іх перекоuли.в11ми. 

Кос.ІІ&і"ко mгopi.J& (теорія аовні1І1Вьоrо втручання) пов'язує вивиквев
ня JUОдей ва Земпі з дІяльнІстю позаземних цивілізацій. Людей вважа

ють пркмямя оащадІЦІ>m іооплаветяи, що внсадюmся на ЗеІІVІІО 11 дuн1 
часи, результатом rеввоі Інженеріі чи еволюціі, керованої інопланетя

нами, тощо. ПІдnердженвям того, що Землю відвідУІІали прибу~rьці з 

космосу, вважаІО'І'ь вепичезnі МВJrІОНКИ в nустеліНаска в Перу, які можна 
побачити лише з повітря. Чи то велетенськІ nлатформ І! в місті Баальбек 

у Лівані, якІ. на думку баrатьох, викорІІстовувІІJШся як алІтво-посадковІ 
скуrн для космі'Ш.ИХ кораблів nрибульцІв. Текі позаземного походжен

ня JUОДИНИ орисвячено безліч вауково-фантастичвкх творів, наnрИКJІад, 
повість амерnкаиського rmсьмеввика Роберта 
Шеклі •КоордІІнвти чудесt. Освовяою ідеєю І Яіd мІфмnро:т;одwе•••• • ? 
твору, на якій наголошує автор, є така: при- людини ви знаєте? 

t<peAr Вентер Птах- один Із малюнкІв у nустелі Нас~еа. 

Доuина малюнка - 250 метрів 
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мно ... нкиІ\ reJ1IICI<on Амена та далІІt(/ nапаостикм 

~ Ra а f80piil nоходжекня 
ІЮД •••адаеться вам найдо .. 
СТО8Ірн8иОІо І дІЖЗЗОІІОІО? Як 
ІМ ІІІІС88ТВ, звід!<и ПОХОДИТЬ 
""W''18? 

ч1ша вив:и:киенив планети Земли- результат 
халтуроого викова.иов •звичайного ЗВJ\&оа

леоня із проектом тв кошторисом•, в якому 
виконавець •дещо урізав•. 

Чи ~.а-у ВСесеm? ВідnоеІсти на це заnитання має МНОJКМнний 
1'8118Qton ~ - nepwмll у СІІІn над'4У1'І1МІІММ професійний РІІдЇОТеJІІІСІ(ОП, екон

СІРJЙСЗ .. ИІ д/111 nowyкy ПО3838МtІИХ ЦtІ8ІЛі38Цій Т8ІІІІСІСОІ1, ЩО розтаwоааннй у 

ІСа.ІІіфорніІ, СКІІІІДІЄТІоСtІІ3 350 чаwок-актем (ДІаметр •о•ноІ- nонад б м), ЗдіІт
- цІподобоео •npootlcyUти• небо у nошуках радюс:мrІ48JІУ ВІД Іноманеn~н йоrо 
КОtІСТJ)УІСТОРМ разом Із ІНСТМ'r(rОМ nowyкy П03838МНИК ЦІІІІІІІІЗ8цій стверд.:уІОТЬ, 

що nepwt Т8Іd ЦІІа1111заці1 будУТЬ знаіІдеtІі uceІJІJ 2025 року ОбробІса радІосиrна
nІІ ПРQІОДІmоС1І вlpryanwю - на комn'ютер&ІС 4 мпн доброеольців з усьоrо сеІту. 
Аби дDІІУ'Іиnц:t~ ІJІJ них, необхІдно мети вихІд до Інтернету тв естановити на свою 
J4LIIМI4y c:neцlllnwte і1Р<ІfР'МН8 3Іб83ПВЧВННА. 

За uгтерІмвмн СВЙ'/'/ІJ -memЬranгrv. setiattюme.Ьeri<&Івy.edu, 

фоrозсвйта -.set/org 

§ 2. ШДИВІДУ АЛ ЬН1СТЬ. ОСОБА. ОСОБИСТІСТЬ. ПЕРСОНА 

Кормено приrадати 
Що таkеІндиа/Q? 

На різних еталах ро:~вІfтку людства філософи оама.rалІfСJІ еіДJІаІ\ти те, 
що робІfть людину людиною. Оскільки людІJна надзвичайно ск.паднв тв ба

rатоrранна. то вказатІJ з упевнеи.істю на едянrrА чинІІНК, якиlі би вичерпоо 
розкрав це питання, неможливо. Наса.мnеред можна ВJJОкрем:ити декілька 

uевід'ЄМJЛІХ ознак людського ісuуаання, зокрема: 
• uаяваість розуму; 
• соц,іальність; 
• ціпеспря:мовава дІяпьи.Ість, тобто здатність до свідомої творчостІ, працJ; 
• здати.ість розмовляти, творити слово та ІІІШІ символи, спілкуватися; 
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• духовність, 3а8дЯRП якій прuродва людська івдиві,дуальв:ість може 
реалізувати себе я:к особу. 

Незважаючи ва безл:і ч спільшtх рІtС, у Всесвіті немає дІJОх однакових 

люде/І. Кожвому з пас притаманні ocoб.111JRi фІзіолоrічuі та психолоrічпі 
рщщ. Це унікальне втілення заrмьпоrо та ocoбЛls8oro 8 людив:і називається 
Ін.диt.ІдуальнLстю. Вона є наслідком біолоІ'ічних характеристш< організму 
та вn.uшу соціального середовища, в я:кому відбу88ється розl!І<ток люди· 

пи. lвдивідуальиість вt1являсться в особлквостях темоераменту і! харвк· 
теру, звиЧJ<U, Інтересах, досвіді, у здібностях тощо. Вона формується та 

самореалізовується у взаємиuах з іппшми .znод;ьми, адже світом і1 буття та 
ставоалеввя є с:усn:іл:ьство. 

Індивідуальвість формус особистий і веповторюm світ людивв, визна· 

час П ціпв:ісиІ установки. Ії розвиток починається тоді, КОJШ людвиз возве
ЛІsчується вад; буденністю. ЛюдІІна баrато 8 чому nостає як urтучва істота, 
що спрямовує зусилляна саму себе. ФравцузькиіІ фІлософ Жав-Поль Сартр 

стверджував, щолюДJша сама творІІть себе, сама конструюєсвою •сутв:ість•. 
'І'обто те, ким вона є, юп• має бути 11 ким стаие. Людsша проектує та формує 
саму себе, тобто створює свою сутність, формує в.пасве •Я •. 
Процес і результат вибору особs1стістю своєІ позsщіІ, Щлеfі і способів 

самоздіJІсвев1ІJІ в коtrкретвих обставІІВАХ жвття є їУ са.wовизначLННJUІ. 

ЛюдІІВа вільва в самовизначенні, Пр<І'І'Є не може упюшути самого вrrбору. 
Це насамперед впроблепия •ш прийnнття перековаиь, СПJІраючпсь па якІ 

люд1ша укладає програму свого жr.tтт.п, саНі ЖJІТТЄВІІІ\ nроект. Btsбip жит
тсвоf позшdі тодивв залежить від того, в 
якому середовищі відбувається їі розвиток. 

від ідемів та ціввосте/1, що nанують у цьому 
середовюці. Іспаиськи:й фL~ософ Хосе Ортеrа

і-Гассет харвК'І'ЄрJІЗує життя я:к ваш діалоr з 
обставинами. Освов1ІШІtи е.,емевтами життв є 

обствввшІ, в .кких ми перебуваємо. і рішеаВJІ, 
які NJІ ухватоємо. ОбставuвІІ, в яких ОП11В11· 

ЄТЬСJІ ЛЮдJПІВ, вастількн ВВЖЛІІ8! ДЛІІ ЇЇ ЖІІТ· 

тя, що іх можна вважат11 майже долею. Але 

Людина ВІД природ~~ є очмс:nw ? 
8PICYW8M•, однак у І1рОЦІСІроІ• 
витку вона набуває низку Х81*· 
теристик; добра. 3118, .-р8СІ8 

на. ааNлиеа. po:JJUII. с::ммІІL •. 
Уа ц1 риси ІІІQІ3уІОТІо .. ІІW<ІW
а.nьнм:ть ЛІОДИНМ. 

ПомІркуйте. Мі ф8mІрм 
мають вмив на ~ 

людськоІ ІндивІдуальностІ. 

Ж.н-nоn .. Сартр ( 1905- 1980) 
ФраощузЬІ<иіІ фІлософ, nисьменник, драМ81)'Рr. nедагог. 

Лауреат Нобеліес~о<tоі nремП 1964 р., вІд яко! еІдмовивей. Заснов· 

ник журнапу • НО8і часи•. Прибочник миру в усьому сапі. 

Вмсrуnаа nрот тортур, вмзнавав свободу народу --тм 

С8ОІО P/JIWO, ІІН8І1ІЗуtОЧИ ІtааІМЯ ЯІС •rанrрену ІС0J10НІаІІізму. був 
~ ІJІМІокр&~ рух.е та ІІ.QСТОtОеаВ nрава 3Н8,QОІМ!t«)і 

1110Д14НИ.Говормв. що•nІСЩИнаnри~бутм-.За-.J 
що свобода- це, насамnеред, свобода вибору, яко! ніхто не може 

nозбавити, адже свобода визначає суrність самоі людини. Таким чином І~ сам 
ІІідn<*дае за своj вчинt<И І сам nроектує себе, формує власну 1ндиВІдуаnьність. 
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доля людиние nоняттВ1ІС ширпІи:м: о'КрШ обставtm, долю визначають щ~ й 
nокликаnня та шаве. Покликаввв заздалеrідь дається вашому існуваншо, 

але ра30м з т11М ми самі укладаємо свою біографію. 
Оrже, сутність л. юдини не дається їй, вона CrruJopює ії І.'й..!(а. Росwсько-rру

зивський філософ Мераб Мамардашвілі в.казує, що •сnра:вжвє, безумовне ··я·· 
з'являється тоді, котІ "Я" С'І'ає сам-ва-сам. зі евітемо . Саме тоді формується 
самосвідомість особистості, її зда"І'вість до аналізу алаСJШХ знань, вчИВ'Ків І 
роздумів про вих. 

• Сфор~~tоеака lкдu.eiдifaJJ•кlcm• - tte ЛіОдина, яка активно й творчо 
виявляє себе в житті, має власну життєву поз.ицію. Вона не просто чaC'I'tma 
суспільства, а його nоJІвоnравnнй nартнер. 

На озвачеt~вя ІподШІИ як учаскика суспільних відносив і е»ідомої діяль

ИОС'І'і вН'Користовується термів осо6а. У nеввому сев сі вів є синовШом терміва 
осо6ист.ість. Я'КИ:Й означає ковкретвупюдиву з nогляду її КУЛЬ1'УРП, особли· 
ВОС'І'ей характеру, nоведіН'Кв. 

• Oco6u.cmicm• - поняття, вевtцдільве від помть людипо та іпди.вtдуал.ь· 
ність. Це си(:'І)еJІ<а соціально значущих властивостей, якостей та ряс, що 

хараRтеризують івдивіда як nродукт суспільuого розвитку, й залучення 
йоrо до системи соціальпих відносив через активну предметну діяльвість 

і СПЇЛКУJ!8ІШJІ. 

Особистість є рродуктом івдивідуальвоrо досJ!іду та єоціальвої взаємоді.і. 
Суспільве в людиві завжди виявляється через івдивідуал_ьпе. Чим краще 

людива nізнає ваакОJІишній світ, тим 

1" ІЦс)рІзнмrьоообуІ\особмсООть? яскравіші івдивідуальпі якості. 
Понвття персона, яке в сучасв:Uі україв

ськіkмо»і означає •особа, людвваяк окрема особвстість; по.важва, зва'І'ІJа ооо
ба•, походить від латинського словарегsопа, що можна nерекласти як !ІИЧИ1І8 
вбо машкара. У Оrродвввій Греції воао мало звачеІUІя маски, яку адяrалв акто
ри під час вистав. У рвмському театрі знвчеввя-цього слова травсформувалося 

в персонаж вистави. ІІі:шіmе слово •nерсона• асоціювалося з rромадявським 
станом людиВJІ. Ниві його використовують у вауках про людину і суспіл:ьство. 

Так, швейцарський психолог Карл Ювr ввів терtооtів нrерсона• ва позначен
ня особистої светеми nрвстосу88ИВВ до ви:м.ог оточеввя або мавери поведівхи, 

яку особистість виробляєдля взаємодії зі світом. Івшю.m словами, 

• мреока - це особиС'І)ЇС'І)Ь індивіда в тому ввrJJЯді, в якому вона представ

ленаівшим. 

У своїй праці •Про відроджеввя• Юнг писав: •3 невелик1І:МnеребілРшеввям 
можна сказати. що персова-маска - це те, чим людив·а не є насправді, але те, 

?• Як ІМ ІІІІ8JІt8ЄТе, чи завжд11 збіга
ЄТІІСtІІ8W8 думка про себе з дум· 

КОІО Інwмх про вас? Чому? 

ким вона вважає себе і ким її вважають інші. 
У будь-якому разі, спокуса бути Т8К11М, 

ЯК11М тв здаєшся іншим, є дуже великою, 
адже цл роль зввждв ввввrороджуєтьсяо. 
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§ 3. ГРОМАДЯНИН ТА ГРОМАДЯНСТВО 

Корисио nркrадати 

Що та~е констктуцІіІнніІ сnпус особи? 

Розуміввв тодв:вп ІП< noвuonpaвнoro партнера суспільства, а не кк 1\oro 
'ІВСТІіІШ ЧИ НАВіТЬ • ГВЯПТЮ<ІІ •, 3 'ЯВИЛОСЯ BRBCJrjДOK роЗВИТКУ іВСТЯ'І'}'ТУ Гро· 
мадяuства в демокрІLТІrtппх суспіІІьствах. 

8 г". .. іІ•к- - це пюдннв, яка нмежить до певиоі краІнн, Ае вона має 

вlдоовІдвкй юрвдІІ'ІНПЙ статус, вбо співві,цвоснть себе а нею. І'ром.адя:mm 
має nевні IIJ)8II8. а також відповідні обов'язки. 

По8JІТІ'я zро.!Ulдянин визначає місце JПОДRRИ в держАВІ. З юридичної ТО'fКІІ 

оору громвдяuв:в - це зммьие понятrя, а іщ{и:відумьне поняття громада· 
Ішnа вміщено в його громаднuськіІі nазидії-у певному ставлешrі до різnІІХ 

сусrr!дьшІХ явп:щ і процесів 3 урахував:иям інтересів сусоІдьства та держа· 
ви. Власле від умов соц!8.1!1за,ції в сусnіпьстві, від родuяноrо в.нховання, від 

рівІІЯ розви:Ку особисто! куп.ьтур~ й осв~чевост\ Охарактеризуйте себе АК 7 
змежнть р.lВЄНЬ громадявськОСТl nе1ІИОІ особи. громадянина, визначте 00• 

Форхуввння грохаднвськост\ відбУJJаєrься У про- ноенІ риси сеоєі rромадІІН· 
цеєі соп.Іапі38діі особи через систеху суспільиm< ськоі nозиuіі. 

відносив. ~-------------------' .. . . .. . . l 
•Громадянами -~~сnід .-ти тюс, хто бере~ у ay/Ji А народних зборех•. 

Арматотель 

•НооІєм rромад~~нськостІ є nише тоі!, хто не змуwениА добуввтк засоби дnА існу· 
вання, СJ1У1ІС8'ІМ комусь іншому, крім дерJІ(88И. Тай, хто cnyryє nановІ, є 1\oro nідда· 

ним, не може бути rромадІІНином. Громадянином в тільки тв nюдина, яка не має 
над собооо iнworo сумрена, ІфІм дер-·· 

8 Гро .. дакnІІdсм• - це свідоме іі активне анконапня rромадннськюс 
обов'язків, ро3умве викорнствнвн своїх громадявсьюІХ прав. 

Громадя.нськість розгпадають також і як сукупність високорозвинених 

якостей громадя:ни:ка, що передбачає зрілість політпчноt та прuової свідо· 
мостІ, nочуття патріотизму, причетності до історичноr долі своєї вітчизни 

та \І uароду: ус.відомпенвн себе повноправІfJІМ членом соціап.ьноісоіJІ'ьноти, 
громадянином своєі краі'вв. Громадська поз.иція пюдивн пов'язана з почут
тям гордості за свою краІн у, 11 траІtІЩіі, з8Н'{8!, обряди, з поваrою до прав і 
обов' язків громадннива, до коиституціІf{ержави. Потреба у громадянськості, 

як нкості тодськоr поведінІш, ВІІвякає зі становленням громадянського су
спіJІьства і є ОДИП!\1 і~ цоказияків рівня демо-кратичпостІ та цнвіл:ізо-ваності . 

8 Гро..даr«:- - це стійкu.й правовий зв'язок особи з конкретною дер.. 

жавою, який зиа,ходить сві.й вияв у їхяіх ззаЄМІІКJf правах і обов'язках. 

'---=-- -



18 .............. .a~z~~--------- Тема 1 

ГромадІШСТВО є найпоширенішою фQрмою вІдносаа між особою і державою. 

що харІІJ<терпа для краІн із ресnубліконською формою nравління. У мо

нархічюtх державах існує п/ддаш:тво- це форма відносин між особоюта 
монархічною державою. ІсвуІО'І'Ь особи. які з аравовоrо nor.nядY не пов' язаиІ 

з жодною державою. Це особи без гроNадявства-апатриди.Ін:колн особа 
одночасно є гром8ДІІИННОN двох (біпатрид) або кіл:ькох держав. Грома.vrв
ство дає особі батьківщину та юридичну 11 моральну змищенlсть. 

Громадянство УкраІни - це празовиіІ зв'язок особи та Украlнської 
держави, яки/і вкямяється у взаємних оравах і обов'язках. Воно реrуЛJОЄТьсв 
Конституцією УкрlІЇИК(ст. 4), Заковом •Про громадкнство УкраІни• (1991 р.) 
та іншими 38ковоДВІІЧІUfІІ акт&NИ. 

Громадянство Україки о:Ідтаєрджує офідІіІпий докумеuт, яким є оасnорт 
(у нtііськовозобов'в38Иtrх ще й віііськовиіІ квиток вбо оосвІдчеНШІ особи ОФІ
цера), у дітей вІком до 16 років- свідоцтво про народжеІЛІя. Громадяющом 
Yкpai'Jw мож11а бути від народження. 38 nоходжевнJ\l\4 (якщІІ дпти:аа вароди
JUІСSІ38 межанн Украlви, ме батьки- громВДЯШІ Украіни), через nрJІІІняття 
громадкнства УкрlІЇИК. Щоб стати гроNадяюшІІм Украlни, іиооемвіІі особі 

nотрібно вІдмовитися від ІІІоземвоrо громадянства, nостU\во nроживати в 
Україні npoтtrroм n'ятн років, володіти украtпською мовою та визнавати й 

дотрш~tуватиси Конституц!і Украl1111. 

---

Питвинвхн гроІІІадRВства в Yкpa
uti 38ЇІМ8.10ТЬСЯ ТВІО держа.ВІІЇ ОрГВ· 
юt: Мівістерство ввутріпшіх справ, 

Мівістерство закордОІПІИХ сnрав 
Укрвtни, двnломатичні nредстав
tІицтва та консульські установи 

Yкpalmt 38 кордон11м. ВідnовіднІІ до 
ст. 106, n. 26 Ковституціі Украlнн 
Dрезидевт Украіни ухвалює рішеu
НІІ щодо прпіівяття та пpиmmeRRJІ 
особою громадянства Укрвtни. 

-
Пасnорт rромадянина УкраІни 

Отже, в повятіfіному апарат! rро
мадянської освіти людяна розrляда-

~~ І"уаІ І,.Т(1~1962) 

д,.,tерикансwа сусnіпьно-~ ДІІІ'Q, 111'8"0,.,.~. 

ПИСьменtіИЦЯ, дру)І(МН8 пре3ОІД8НТ8 CUJA Френкnіна Д8JWIO 
Рузвельта. ВИІСористоеувала статус nepwol ледІ деР*8ІІИ ДІІІІ 
вtСrивноі nponar811дИ ідеі руху 38 rромадянсwd nрава. На/ІеQ· 

лв АО фемінІстсж nepwol цилІ. Брала учааn. у епюренні ООН І 
ОЧОЛЮ8ІІЛ8 компет з розро&и 3аrальноі Д8ІСЛ8І)8ЦЇО npae ЛС~д~Нt, 

я«.а набула...,, ІНОСТІ 1948 р. саме тут, у cтanlt5, ~ 

nраво кожно! ЛІ0дИНИ на rромад!ОНСТІІО; 383Іоа'tеІІО, що ~ 

людину не можна безnІдставно nозбаІнтм громадянства або npaaa змІнмтм СІОЄ 
громадянстао. Елеонора Рузвельт назваnв ДемарацІю •ВелИІ(ОЮ хартією вол .... 
~· ДЛЯ ІСЬОГО ЛІОдСТВ8, тому ДеослараціІО іНКОЛИ Н83И1810ТЬ •Хартією npaa 
людини І громадянина•. ---" 
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Моеою документІ• ..І Стаття З Європейської конвенwї з прав люднии 
(Рим, 04.11 .1950 р.; набула чинності в Украіні 11.09.1997 р.): 

Заборона на анспанНfІ rромад•ннна 
Жодна людина не може бути висланою з територІі дер)ІІави, громадянином 

якої вона є, WJІяхом застосуsання інднеідуальних або колективних заходІs. 
Жодна 11юдина не може бути nозбавлена 1'\рава на в'Ізд до держави, громадя

нином якої вона є. 

ється ян складна, баrатоаспектва система, ЯRВ 

роЗКРІіВВЄ'І'ЬСЯ 3В8ЧЄН1J'ЯМІІ такюt термінів ТВ ПО• 
в ять: 1) людив.а; 2) івдивjд; 3) івдивjдуальність; 
4) особистість; 5) особа; 6) персона; 7) rромадя

Чи кожна людина, ма .q 
мешкає в державі, має cra
ryc rромадяІfина? 

а1!В. Також зазначимо, що ці терміюІ та поняття доспіджують філосІ)фіSІ, 
араао та асихологія, але терміпи •особа• і\ • громадянин • уживаються пере
важно у аравовій сфері, а •індивідуальність• й •особистІсть• -у психологіч
аій. Різноманітність термівології щодо людини є пjдтвер,цженвям складвостj 
розуміШlЯ ПОRЯ'І'ТЯ ЛЮДІtВJоt та ві,цображенвя багатьох аспектів її сутності. 

W ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

• Перееір себе 

1 . Дайте визначення ПО,tІЯТТЯ ()(;{)бистІсть. 
2. Розкрийте основні nоложення: 

в) еволюційної теорії nоходження люднни; 

б) теологічної теорії nоходження люднни; 

в) космічної теорІі nоходження людини. 

З. Визначте, у чому nоnяrзє різниця між громадянством та nідданством. 

~ ПомІркуймо 

1 . У чому nоляrзє феномен людини? Про що свідчить різноманітність терміноло
гІї, яка застос9вується щодо визначення люднни? 

2. Який вnлив на формування людини має соцІальнІсть? 
З. Яким чиtюм формується ІнднвідуалЬ>іість людини? У яких~ воНа 8МЯІІІІЯЄТЬСЯ? 

• Прецюсмо порчо 

1. Поміркуйте І'Іад рядками nоезіі В. Симоненка: 

Ти знаєщ що ти- люднна. 

Ти знаєш про це чи ні? 

УсмІwка твоя - єднна, 

Мука твоя- єдина, 

ОЧІ твоі- одні. 
Яку думку висловлює автор? Як ви визначаєте nонЯТПІ інднеідуальність люднни? 

2. Наnишіть те ір-роздум на тему .я-люднна•, розкриваючи різнобічність влас
ної сутності. 
З. Створіть nам'ятку •Що означає для мене бути громадянином Украіни•. 



ПІсп'1Іаивч ·<Ічя цІєїтеми Ви 

8 ДІ3Н8f:ТКІІ, ЩО 03Н8Ч8Є 
соцІалІнцІІІІІІк вона вnл
на те, ким ми є 

• Зро:sумІсте , що відмІнності 
мІ• діІІЧатка- І ХІІоn'ІМІСаМИ 
та чоло.Іками І )К)нками -
не nиwe бІоnоrічнІ 

• По6ІІЧите, що рола. родини 
а наwому .иттІ скпаднІwа , нІ• 

це 3Д8ста.сІІ на nерwий nоmІІД 

• Наачитес:ІІ цІнуаати сnІnкуааннІІ 
І мо.пиаІста. ІІЧИТИСtІ -У 
8 1110Д8Й, ІІКМХ 3устрІчасте 

ycaocмy.мrnr-------~L--=:;~ 
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§ 4. ПОНЯТІ' Я СОЦІАЛІЗАЦіі ТА D ФАЗИ. СОЦІАЛЬШРОЛІ 

Корие><о nригадати 

СкІnьки у вас друзів і знайомих? У яких сферах життя ви з ними співnрацюєтв? 

За стат~с~стикою, людина, віt<ом до тридцЯ'І'И ·років, знайома з поЮІД 
700 особа.'4И. Склавши.перелік своІх звайоьmх, ва напевно здивуєтеся, адже 

кіл:ьІСість 1110дей, яким ви п.отискали руку хоча би раз у житті, снгне понад 

декілька сотень. Ви інтуїтивно навчилися •1'ИПізувати • людей, і це допомо
гає вам обирати відповідпу модель поведінки з тими, хто вас оточує. У кожвої 

тодини ви чогось постійно навчаєтесь, навіть ве усвідоМJІІОючи цього. Таке 
вавчаввя й визначає входжеІnцІ тодюІП в К}'ЛЬ'!'УJ>У, тобто її соціалізаці"JО. 

• Сочіа..-іза!fі• (від лат. socialis- сусn!львий)- це процес засаоєнвв тодІІ· 
вою певної систеМИ.звавь, норм і ціииостеіІ, притаманвих ріввоправ1ІІ!У 
членам суспівьства. Цей. процес відзначаєтьсн ставовлавинм особвстості, 

поступовим засвоєввнм нею вимог суспіл:ьства, набуттям соціально зна
чущих характеристик свідомості й поведінки, які реrутоють її стосуик"И 

із суспільством. 

Соціалізацією вазивають стаковлеива власного •Я• люДИ:вою шля
хом набуття нею пави"Чок адекаат"Ио реагувати на вимоrи соціального 

середовища, навчаивя вижопувати соціальні ролі і соціально взаємо
діяти.. Тобто саме соціалізація перетворює біологічного індивіда на 

соціап.ьпу істоту. 
Соціалізаціа життя п.юдюw мае періоди, або фа3и. Умовно Іх можна 

поділити так: 

1. Нttжоsяя . Головним завдавпам цього етапу є формування довіри 
доиавколашкього світу зnвдя·ки батьківсьІ<ій турботі й Л"JОбові. Я!< що це 

завдаНИJІ не ви:коиуеться, у вемовn.яти може з'явитися почуття недовіри 
до вавколишпього світу, яке з часом може перерости у замкненість, чи 

ваві'І'Ь озлоблев"ість. 
2. РаІІнєдumUІІсmsо. У дитини формується nочуттасамоців:вості й авто

воміі. Вона вчиться ·відпові.цаn.ьвості, дисциплів.и та порядку. 
З. ВІк tpu (5-7 років). На цьому етапі формується nочуття івіціативв. 

Надзвичайно важливою є групова гра, завдвки акій дитина прИJІdряє ва себе 

різні ролі. Саме тоді формується почуття спр8.М!дливості. 
4. Ш кі nьrtut1 а/І<. Дитина вчиться досягати постаалев:их цілей. Формуєть

ся її ствалення до праці.. 
5. /Онісm•. У цей період виюІКає почуття власноУ неповторності, івдиві

дУаn.ьності. Молодь начебто приміряє ва себе різні ролі, ме остаточви:й вибір 

ще не здійсП"JОє. 
6. Mo~toi1i~mІ>. У дівчат і ювахіJІ внmffiae потреба і здатність до психоло

гічної близькості з іншою тодивою. Якщо ця nотреба залпшається вевдо

волевою, ЛlОдlІПВ почувається самотв:ьою. 
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ФедІр Кри•евськніІ. 
Три nокоління 

7. ДорОt:ІСІсm•. Цей період харахтеризусться твор•союдіял:ьвістю, продук
тивною працею, оl&лу88.ВВЯ111 про інших, зокрема про своіх дітей, родину. 

Якщо ці nотреб•r ве аадовіт.вити, у JПОДІmІІ може впвяRпутв відчуття 38стою. 
8. ЗрІІІиа •І , o6ocmop/cm•. Зазвпчай цей аіх харахтеризует:ьсв почуттвм 

аадоволе1rвя від впкопавого о6ов'взку. 
Зрозум.Іпо, що кожвому вікові вІдповід8JО'fь своі lвстІІтути соціалlзаціі. 

У різні nеріоди жптта це можуть бути сІ..м'в, дІІтячпй садочок, mкола, ішnі 

освітні заклади, трудовuй кол:ектав. 
СоцІологія вsrзи.ає. що люди певдало вstконують здебільшого ті соціал:ь

нl ролі, змісту ЯJ<ИХ веприймають або яхJ не хочуть &ІП<Оиуват:и. Якщо під 

тиском обстаВІІА JПОд;Іrва вsпсоиує певну роль, що не вІд;пові.цае іі Іuтересам, 
Іrахилам ч11 оuутрішвJм установкам, вкш•кnс рольова напруга, загостреаня 

яхоУ може nрІІзвести до відмови виконувати роJІьові обов'язки. 

Чи 38В*ДИ, ди8/ІІNИСЬ на /ІІОДІ4ІfУ, -на ТОЧНО ІІИ3Н8ЧИТИ П 1/с? 'ім 

Н8 ДОІІОДИІІОСR- чути; с8ін ~. ІІК ,.._ ~·. або •ІІоиа llf*8 
розумна А/ІІІ c:eoro 8Qcyo? То що • така 8ht? 

НаІІч8с'rІwе, КО/ІМ J"'880))Ino про uc. ~на уuзІвіс ~.тобто ТОі\, 

1110111 МОJІН& ІІИ3І .. ІИТМ 38 nac:nopTOiolllбo С8ідоцТ1ІОМ npo НІРQАІО 8 1111. 1'1pcmt, ЦІ 
на СДІОІІИЙ ІІік І'QА'ІІІІ. ІНКОІІІО 1'080р11ТЬ npo біоІІОfІчнІІА ІІік, тобто тоА, МСDМу 8ід· 
І1О8ІдМ СТ8Н QPІ8Н'arry ІІІСJ8ІІІ, iloro об• ІІІ•- І1РОЦІСІ8, у ~11 111і Ь СІІР8.ІU .. 
~. 11АПОІІ811 A/lfiiiiOQ8Й П-1010 ІІіку. Він- еfдрЬІІІІТМСІІ8ід хро
НОІІОПчНОІ'О. Напрммад, У..._., ІІКі МА'fТЬ 8«Т-иІ cnoctб ХМТТІІ, дбаІІmо про 
ІІ/І8СІІ8 здороІІ'ІІ, бІоІІоrічнІtі\ІІіІс- 6yno _.,. 38 ~. 

ЗістамІІІЗЧи ПСІОІdчнмй. емоцІіІниА та РD3УМО810і1 роаемток окреоооr ІІІОДІОНІО 
і3 середнІм рІанем ДІІІІ ІІІОД8іІ даноrо аІсу, мо•на оцІнити ПСІОІdчниІІвhс ІІІОДІОИИ. 

Семе ПРО HЬDrO іІд8ТЬСІІ, КО/ІМ rоеорять npo •ЗВНВДТО рQ'УМНИХ• або •Інфан· 
ТИ/ІЬНИХ• . ПорІІНІОІ3ЧИ J1 соцІа/ІьНІ ДОСІІrн8ННІІ ІІІОДІОНИ, наnр..КІІвд П соцІа/ІЬ· 
нІ роІІІ, Із середньоствтистичними, rовоРІІть про соцІмьний вІк ІІІОДІОИИ. Чим 
біІІІоWе ІІІОди не виnервдJІВє саІА соцІаІІьниА вІ~ . тим СХNІІьнІwе атааитьс11 до 
цьоrо сусnІІІІІСТІО. 

І , нарешті, С8мопочуmІІІІОдиНМ ХВР8JІТВІІМ3УС П ПСІОКОІІОrІчниА аіІІ, тобто та, ІІК 

n10д10Н8 І1ОЧ)'ІІКТЬСІІ cyб'l!kl'І•ro. ~ IJhc- 8ід сtуП8НІО само
Н8Іі08ІІ8ІІОСТі П *""" 
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Тож. нкби людина •була сама собою•, ТОJІІJ· 
ко куватn uепрsrйвитві ропі їй не дОВОДJJJІОСJІ б, 

ТИМ ПАЧе uрІІЛІШJТОВув&ТІJСJІ ДО ШІХ. Бока 4С:И• 
дІлабтоАІ усвоіхсавюс• і •почуаалаСJІ бусво
іА тарілд!•. Жstтrевогоусnіху .цосяrаєтой, хто 
З&ВЖДІІ ВUJІВЛJІЄ себе свт.ІІJDІВ РИС8.'ІІJІ Хара!(• 

ПрокомеІf!УЙТІІ ~- <1 
ННА 8 . Бeniнcwcoro: .СІМJРІІІС 
nюднну ПІJМРОА'І, nроте J)О388-

еає та ОС8ічу8 іі ~
~СІІОІО ..... 

те ру, вsmористовує свіJІ пО"rеВд!вл без 3ІІА:вJІх зусuль І особливого аапружеRІіJІ. 
Тому свмоnізнаквя й nізНАИІіІІ івших є одкією а формул житrевого успіху. 

Процес соц;Іалізац.іі означає безутшне якІсне буття людJШИ, її розвиток 
тв постІі1 не вдосконалекпн й перевершення само~ себе, що, у свою чергу, 

nрІШОДJІТЬ до витшкневня снстем:Іt якостей, котрІ видІляють її як особистІсть 
у сусnільстві. 

§ 5. ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 

КорtІ<:МО nptІr~ТtІ 

ПрмrедаІПе s ypoode бtоІІОІіІ, що таJ(8 етаn.. 

Донедавна вважалосв, що біологічна стать людиаи зум:овлJОЄ ііпскхоло

rІчкі рІІСJІ, поведіm<у тв емоції, в отже, А ооцlальну роль. Тобто дівчив:кв ІІІВЄ 
бваІJПJСЯ ляльками. в КОЛJІ виросте- мріяти про чоловіка й дітей. Тоді нх 

хлоnчstк мусить гратися лише мaJmni"к.aюJ та мріяти про •мужню• професію. 
Протоетноrрафи, які дослі.джуваJІJs nервісні культури , вияапли, що в де· 

ню~;х rІлеменах ролJ чоловіків і жінок дуже вlдрІзояJПІСЯ вJд ти:х, до Вl<ИХ м:и 

звикли: жJтш прssІtмали рішення й добували Ужу, а чоловіки nіклувалися 

про ді те і! і займалися хвтаіми сnравами. Тобто не заажди біологічна стать та 
соц;Jальиs роль людшш збіrВJОТЬСн у звJІЧПому для нас розуміині. 

Таку розбіжність відображає терміо • N!кдер • , який вчені о(:Оц;jолоrи ЗВJJо
зичJtЛJJ 3 а.иглііІської фJлолоrіl, де він означає rрамвтиЧИІіА рJд (чо.nовічий, 
жіночий та середиНі). 

Н8 IIWotiНY ІІА б8rап.ох .._ ~ ~~~- rІ\01" 8fТІО'ІІОС'ІІ, ІІін· 
км~ Єrмгrту- рі8нІ3 ~ np88L ~ " '*- .... 
моmа ро3/1С)РІWQІТМСА сеоім СТІІТІСОМ, маnа прмо на 'I8CnllfV ......._ caoro чо
/10811С8 таІІілwю розподіnма ВІІ8СНі метеріаІіаоні нІІДІ!8ІнІІІ мЬс д;т-. Вона була 
•rосnодиН840 І)І)Му•: ДІІ8аІІ8 ЧОІІО8іку І1ОР8дМ А nepeAМIIII8Ctl процвітан- с:еоєІ 
родини . I<OJIIIHHII 'ІОІІОІІІКВ Т8 ПОІІ8І'8 д/таА (б8acatto ЧМСІІ8Н-) ~ ІІін· 
ку рІД/СТІО. Вона знала, що добробут сІм'І ~ еІд неІ. БІmоІси прм,аІnмм 
ХЛОП'4ИК4М і дІІЧ8Тk8М од/f8КО&у yaary, ХОЧ8 СМСТ8М8ТІІ'ІН8 НІ8Ч8НнІІ 118 --*8/ІОСІІ 
обое'язкоемм, особливо ДІІА дІ-т. Проте Д8ІІІСІ ..-rиneтcwd І18Ні ta ,._ІСИ 
були над38МчаІІно осаІченм-: вони моrnм мам.тм nnніІ'ІОСІдМ а .ІІ8СІ*МНОМУ 
уnраІІІ!іннІ, 38ЙМ/ІТИСtІ комерц/єІО Т8 Н88Іть науІ(ОІО. Перwа 8 ІсторІІ )ldнl(a-Nup, 

n-т, маnа медичну практмкуВ Мео Іфіс;І у 3 ТМСІІЧОІІІТТІІІР Н. І, 

Зa~•UNESCOeoиm.>-, ,.9, 88p8CІ• 1988р. 
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• r~ндер - це змодельована суспільством І підтр\іМу881Іа соціал:ьІІИХи 

інститутами система ців:аостеіІ, норІоІ І характеристик •чолоеічоі• та 
•жівочоt• поеедінкв, стилю життя та способу мІІслеикя, ролей жінок І 

чолоеІкІв та їхніх стосувхів.Іх набуаають особистості у процесі rен;церноr 
соціалlзаціt, що визначається соціапьюsм, поnіТІJЧJІИМ, ековомічним І 

купьтурПЮf контекстами буття й фіксує yЯliJieRRJІ про жlвху та чолоеlка 

залежно від їхиьоі статі. Під повя:ттям rендервоі соц.іалізацjі розуміють 

ФОРІ\ІУ&&ІІJІІІ статееої ідевтичностІ особистості - едностІ повеJІінки й СІUІІО· 
свідомостІ Індивіда, який співвІдиосstть себе о певвою статтю й відповідве 
енмоrам nевної содіальноУ ролі. 

СІмоне де &оеуер (1908- 1986) 
Французька nисьменниuя, філософ. Ідеолог фе"'інІзму. 

Ааторkа багатьох новел, моноrрафjй з ф1лософjї та nолітИ'<них 
НЗУk, соціальних нариQв, есе, бІоrрафіR та автобіографії в kinь· 
кох томах. амона викладала фjлософ110 у французьких коле

джах, а з 1943 р. nрисвятмла себе nиа.меtіниЦЬІСій ДІІІЛЬНОСТі. 

1949 р. у сВІт вийшла n nубпtцис:тжна книга-есе .дРуга 
стать•, прж:аячена жіжІчим nроблем. Праuя мала великиіІ 
вмив на фемІкІстськиі\ рух. Вона стаnа сnравжнім символом 

сексуально! ревоn10цІі 1960-х роІdв та nринесла Сtмоні де бовуар свІтове ви

знання Авторка nисала: •ЖІнtФЮ не народжуtоться, не10 стають. НІ біоnоrІя, ні 

ncиxoka, анІ економіkа не здатні визначити тоІ nодоби, AkY nриймає в cycnlnь· 
ствІ самиця людини. Істота, ЯkУ називають жІнкою, дещо середнє між самцем І 
кастратом, може виникнути лише nіддІєю всІх сторІн цивІлІзованого життя•. Ця 

робота аиКJІикала шквал емоwй та ЖОРСТkУ критику. Альбер Кам10 говорив, wo 
Де Бовуар зробила з французького 'ІОnоеІке мішень для презирстве І глумління. 

Хлопчики 11 дівчатка усвідомтоють свою приналежність до певвої статі ае 
відразу. '116-8-міся:чвому віці матоки вчат~ розрізвяти'!оловіків і жінок, 
у l,S.рІчному, JІК правило, вжеточнозвааоть. що вони вмежатьдочоповічоі 

Гендерне р4анІсn. 

або жіночоУ полоеи:в:и людства. А в 

б рокі а дtІТНRа остаточно розуміє, 

ЩО ростІUСе XЛOIJЧJtKOM ЧВ дів· 
чвнкою. Формува.вия психолоrіч· 

иоІ статі може тривати довго. Воно 
пов' язане зі статевWІ дозріеен:и.я.м, 
укпадаииям шлюбу, в:ароджевням 

дJтеІ! тощо. 

Соціальні ролі чолоаlка й жін
ки а часом змішоються. У патрІар

хальному суспільстві жінка цілком 

залежала від чоповlкін (свого бать
ка, чоловіка, братів та ін.). За часів 
кпвсичпоrо капlталlстичиоrо сус

пільства оубпічна сфера ц:іяnьвості 



(політика, освlта, професійна діяльність, куль

турне життя) належала переважно чоловікам, 
а приватна (домашнє господарство, виховап:ня: 

дітей)- жlнкам. 

Цінності інду(:тріальноrо суспільства визпа
чали домінуючою публічну сферу, а приватна 
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Чому nриватма сфера . ? 
дІмьностІ nротягом ІсторіІ 

людства 3аІ1ишалася ви· 

КІ1Ю~но жІн~им nріорите· 

том? 

сприймалась кк вторинна, обслуговуюча. Відповjдн.о визначалася і підтри
му.валася ієрархія гевдерппх ролей, коли жівха малаприслуговувати своєму 

чоловікові, залежачи від нього. У постіндустріальному суспільстві відбУ· 
ваєтьсst поступове вир.і.внювап:нп прав І можливостей чоловіків і жіцок я:к 
у публічній, так і в приватиіІі сферах, тобто суспільство н.аближаєтьсн до 
гендерного балансу. 

Звкон Укрt~Тни .про звбезпе'ІенНfІ р/8НNХ npee 
ІІІІЮЖЛИ80СтеR жінок І оюл08ікlе• aj,q В Нр8СНfІ 2005 р. 

Стаття 1. Гендернарівність- р1вний nравовий стетус жінок і ~оловіків та рівні 

можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну 

участь у всіх сферах жипєдіяльності сусnільства. 

Стаття З. Державна nолітика щодо забезn~ення рівних nрав та можливостей 

жінок І чоловіків сnрямована на [ ... ]забезnеченнЯ рівно! участі жінок і чоловіІdв у 

nрийнятті сусnільно важливих, рішень; забезnечення рівних можливостейжінкам 

і чоловікам щодо nоєднання nрофесійних тв сімейних обов'язків; nідтримку сім'і, 
формування віДповідального материнства і батьківства. 

Ст/JТТ!І б. ДИскримІнацJя за ознакою статІ забороняється. 

Crsml17. Жінкам І ~олоеІкам забезnечуються рівні nрава те можливості у nраце

влаштуванні, nросуванні no роботі, nідвищенні І(ВЗЛіф!tсаЦІЇ'fіІ nерепідготовцj ( ... ] 

Отже, застосуванвн поняття гендер умож.ливлює розмежуааRRЯ біологіч
них та соціальв:их характеристик .і.вдивіда. Воно вказує на непросту систе

му взаємовідвоснв чоловlкlе і жінок, яt<а хоч і включає біологічну стІl'l'Ь, 

але не обмежується нею. Геддер стосується nсихолоrіч:вих, соціа.цьних і 
кул.ьтурних відміниостей між чол.овlкамв і жінками, зумовлених не лише 

суто біологічними ч:ипаиками. Насамперед, тендер - це інтерпретація біо
лоrічвоrо, що фіксується у nacamrx чи aerwcamrx законах, нормах жнття 
суспільства, тих роля:х, я:кі виконують в ньому ч:олов.іки й жінt<и. 

Соці<>поrія розглядає rецдер\іі стоеуІІJ<П 111< в,ідносипи влади й нерівності, 
тобто нерівдога доступу до суспільних ресурсів та їх розподілу за ознакою 
статі. Так, у сучасній Україні заробітна плата чоловіків у середньому nере

вищує заробітну плату жінок ва 32 % , незважаючв на те, що рівень освіти 
працюючих жінок вабагвто вuщ:ий. Наrальки:м залишається: питання ак
тпвної участі жінок у прийнятті суспільно важливих рішен:ь. Так, с,ьоrодві 
кількість жінок на керівних державних посадах чи серед депутатів Верховної 

Ради везнач:nа. 

Панує думка, що таке бачення. розподілу ролей зумовлене біопогічви.МІ• 
відм.і.нностя:ми між чоповіками і жівхІІl\І:.И. Тобто соціальна роль жівох 
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зумовлена здатпіС'МО иарод»>-уватп Jl вшсовувати дітей, а рол:ь чоповіха -
їхиJ.Ою фізичною силою, активкістю І здатністю працюввти у складакх 
умовах. Проте автропопоги досл:ідили, що Ісасnравді не існує біологічно 

зумовленого розnоділу чоповічих і жівочмх ролей. Цей розподіл цілхом 
залежить в\.д культури народу. історuчпоі доби тощо. 

Анті~ фІnософ І СОЦІОІІО(" Г. Сnенсер, ОДИН З ІІІІТОрів еВОЛІО· 
ціЮюІ теорІІ, 8JI8*8B біологічно визначеним суоnІльниІ\ nоДІл nраЦІ зв статевими 
ознаками, стаердЖуtОчи, що біологія створила жінок настільки турботливими й 

милосердними, що Тм тРеба відмоеити у nравІ голосу, Інакше вони зможуть атру· 

чатнея у прмродииІІ Юд проrресивноrо розвипу суопІІІЬСТва та боротьбу лІОДе" 

за Існуиння. Філософ буа переконаним у небезпеці осаІти ДІІЯ здоров'я жінок, 
ОСкіпІоІСи процес здобуття освІти жінками еІдволІкатиме життєву енерn10 аІд 
р8ПРQQукти8НИХ орrанІв ДО мозссу, 

Гендераа соціалізаціа відбувається вІдпоеідио до норм і цівиостей 
сусдlльства. Дівчатхаі хлопчики соціалізуютье11 по-різному- це явище 

називаєтьс11 ди~JН'НЦіtLtьною rоцІа.tІJац/сю, воно існує в усіх суспільствах. 
ТВJС. хлопчПІ<ів ХJІАЛІІТь за активність, змаrальвІсть, дОСІU'Вев:ва, а дівчи

ток - за слухняність, турботлв:вість тощо. ЗазвнчвІІ хлопчиків суворіше 
сварять, вле нетомість ВORR отримують більше заохочень та ввтоаоміl. До 

дівчаток вnсувеють вищі siOotoru: іх зазвс1чаІІ акт11вніше звлучJUОТЬдо хатніх 
справ Та WІ(Л}'В8ВНЯ за мопОДІПНМИ ЧЛЄВВМІІ родиН11 'І'ОЩО. 

1· ПроаналІзуйте сво! шкільні 
ПідРУчники. чиrх портретІв у 

НІЮІ білІ.wе - чоловічих чи жі
ночих? Чи І Імена чacrfwe зrаду
ІОТw:tІ 1 теtсстах - чоловіків чи 
Jld-? А хто переІ8JІС8є серед 
88торі8 еаwмх пІдручників -
ЧОІІОІІісси ЧИ JIOHkИ? 

Хлопчнк11 соціалІзуютье11 інтенсивніше. 
Так, науковцІ, юd досл\.джуввли гендерні ролі 

в на.ІІпоwлреІІІwи.х книжках для доШRільпят, 

виявили, що в казках, оповідаавях та аа imo· 
страціях особІІ чоповічої статі представле
кІ а одинвлцять разів частіше, аІж жІвочоІ. 

А Я1<ЩО вра.хуватtt звірів, Я1<і MI\JO't'Ь певні 
статеві ознаки, то це сnlввідвошеаая ствво

витине 95 до І. Прпчому чоловіхи 3а.ВЖJ[И 
уособлюють акnсвне начало. зазвичай вони є безпосереднІм:п учасшtкамн 

пригод, постІйно когось рятують 'W ви.зеолІІ:ІОТь. Жін:ки, натомість, здебіль
шого пасивнJ, вон:н є жертвами мапіпулн:цlй І завжди потребують допомомt. 

Подібоа сптуація спостерігається й у ШJ(ільних пі.цручапхах: створюєтье11 
вражеаня, що всі Історичні події, географі чи! відкрІtття. ІІаухові аннаходи

прерогатива аІtКJПОЧНО чоловіків. 
Таких чином, повяття гендеру і гендерноУ соц!мІзацІf стаютьввзвачвль· 

HIIJ\Ut д.пя розум1111JЯ сьогодиішнього порцку денного сусnільства, схладшІХ 

У процесі атановлення осо
бмстост1 ЛІОДИна ВЧИТЬСЯ 8ИКО• 

нуити пеаж ролі у суопІльстві. 

~. на eawy A'f"'К'f, сnонукає 
ЛІ0дИІІУ -онуити цJ ролі? 

СОЦЇВЛЬНІІХ В\ДІІОСІІR, ЩО існують В НЬОМу. Це 
поняття важливе для досІU'ВеНПJІ соцІвльно'і 

справедливості та здійсвепRЯ необхідвих д.nя 
ІD>ОГО суспільоих травсформ:аціJl. У баrат1о0х 
краівах світу вже відбуJШся істоткІзруmеввя 

у внрівІіІОваииІ прав та можлв:востеJl жінок і 
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чоловіків, ЗОІфЄма, стосовно доступу до економічних, ooJtiтнЧJnrx, освітніх 
ресурсів. 3азВ810'І'Ь суттєщs:х змін традпційн.і поняття upo соціальні рол:! та 
особлизості характеру чоловіків 1 жінок. Особ.ІІJІJІе місце в цьому процесі 
належить гендервій соціалізаціі дптяни, прпщеплення ій неупереджевоrо 

ставлеІUІSІ до людей будь-якої статі. 

§ 6. СІМ'Я ТА РОДИННА СОЦІАЛІЗАЦІЯ 

Кормено nрмrадвтм 
Які nрисnІв'й 18 nриосаакм про сім'ю ви знаєте? Як ви вВЗЖ1Іете, чому в народній 
творчості значна уваrа nридіnяпася nитанням сім'ї? 

Сім' я є першою ланкою соціалізації особпстос'Іі. Світ сімейвого співіснуаав
ня вклю<Jае в себе дух0вв:ий, економічв:ий, соtr;імьний і культурний розвwrок. 
У процесі історячного розвит1<у суспіпьства сім'n набулв статусу основкого 
соu.іального інституту. Процес формування сучасної сім'їnрохоДІІ'І'Ь у скпад

нях, суперечливих умовах сьогодення. Під вптmом економічнйх, соц!МЬRИХ, 
демоrрафічmtх: факторів втрачається традиційва роль сім'ї. Але незважаючи 

на це .• сім' кв укра.їнській трвдицІ.І базується на пріоритетах взаємності, повазі 
до особистості кожвого члена родишt, спільнлх інтересах та спільній дінль· 
нос'Іі. 3 родянвлх стосунків ПО'Шваються відносннп з сусідами, суспільством, 
державою і базуються вовл на добрознчЛJtВОСті. любові і! толерантності. Саме 
в сім"і дітям прищеплюються наі\І<ращі ЯІ<ості: добро, гідність, ввічливість, 
повага, освіченість, в оховується почуття JUОбові до БатьІ<івщпRR. 

Змінаnоглядів на виховапня дптпRR та власнецього процесу -і є історяч
ІІRЙ розвнтоІ< людства. У давні часн, на равніх стадікх розвитку .п:юдського 

суспільства, дитива не являла собою особтmої цінносrі. В суворих умовах 
тогочасного життя, з висоюt:м рівнем народжуваності й дитячої смертності, 

ф111<т народження дпrшш та її смерті не бравеа близько. Сіж' єю для ДПТИR>І 
тоді буливсі.п:юди, які її оточунал.и.Шзвіwе, в період рашп.огосередиьовіччя, 

ді.тей зазвичай вІддавапл в.а виховання в монастирі, розлучаючи при цьому з 
рідня:мп ва-тривалий час. Стала середв:ьовічва сім'я була патріархальsою, в 

ній дитина повнlстю залежала від во.'І:і 

батьків. 1 лише .в нову enoxy ДП'І'ПНВ 
впстуnає в сім'ї ЯІ< окрема особnстіС'І'ь. 

Враховуються її потреби, бажання та 
інтереси. Сучасна дитина заkмає чІль

ке місце в род1mі, виІ<онуючи функцію 
управлінця, оскільки всі члев.и сім'ї 

працюJРТь над за.безпечевнам саме 'іі 

потреб. Турботливе ставлення до дітей 
у сім'ї, любов - це і є резу.п:ьтат істо
ричного розвнтку сім'ї ЯІ< соціального 

івСТИ'І'У'l'У· Три nокоління сім'! 
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•3 роди:в:кйдежитrя пюдюmо , •Без сім'ї нема щастя ва землі• , •Сім'я
ключ до щастя• - твердять украІиські вародкі арнспів'я і прm<азки. Т&кі 
ж афоризми є і а інших народіІІ . 

.. 
•Сім 'я - це той nрирод~ий nервинний осередок, де реапІзується краса 

людськоrо життя, куди приходять відпочивати nереможнІ сили людини, де 
ростуть І жиеуть діти - голоана paдkm. жкття•. 

АС. Макаренко, 

украіІfСЬЮfіІ /NІдІfНСЬІ(нк nfiAIМ"'O" І ІІНСІ> • oer •-

•У СІМ1 ШІ1іфукm.ся наІ\тонwі грані ЛІОДИНН·rромадяІ.ІІ8, ЛІОДИНН•tрудІІІііио<З, 
людини- куль"Т'fР'Юі осо6нстос;ті. Із сім 'і почмнається суспільне ~ня. У сrм'і, 
образно ~и. закладІІЄТЬСЯ rсоріння, з якоrо виростають потім І rілІ(И, 1 1(81ТКН, І 

моди. Сім'я -це джере/10, водами якоrо жиаНТЬСА І1О8НОеОДІ<а річка наwоі держа
ви. На моральному здороа'1 оім'і будується педаrоrІчна мудрІсть школи•. 

В. О. СJІ)ІомлннськиR, 

укргТНСЬі<НЙ neдaror, публІцнст, письменник, повт 

Тож безсумнівно, сім'я займає особливе місце в людському сусоільстві. 

Саме па неі покладекі суспіп1оСТаом 88ЖЛШІі фун:кц!І, що дОЗВОJІJІІОТЬ 1\ому 
відтаорюватнся й розвнааТJtся. 

Серед найваЖJІПВішкх можна назвати такі: 

Репроаvкmи•но ФІІн•щІ- - аародження дітеА, продовжен:вя nюдськоrо 
роду. Завдяки сусп!nт,ни~ нормам, що врегульовують сімейні стосупкн, 
піклування про дітей nокпадnєтьсн на конкретних дорослнх , -rпм забезпе

•tується іх внжП1Іан:вя. 

ФІІН"••і• І'ОЦіа.tl.І<'ІfІУ, тобrоформувавня особ•·•сrості дІtтшm, u виховання. 
l ~ "'""'' ч:чо ФІІ" ••. що вкл:ючає забезпечення певного ріJІШІ життя ро

дІІНІt, Орr&.кізац.ію ЇЇ побуту ТОЩО. 

Ф "'+'" рпІІ·'' •• 11 " ·~• .. .r ••дwо u , оск.ількв суспіnьві норми, 
законодавство, зв1111аі та траднц!І вствновтоють суспlпьно арнйв.ятиі форми 

висловпеивя сексуальних почутrІв та способа іх реалізації. 

ФІІ"''Чі" п..-u.rоІІо•і~но nн1mpuAt>e" чпенвм.н сім'ї однеодвоrо. ГармовіА
ІІІ стосунки в родині до3&опяють u членам долатІІ оереwкод:и. сrережІІввти 

склвдкі моменти житrя. Саме па родипу покпадається формування в дІІТІШІІ 
усвідомлеаня ввжпивостІ Існувваня сім'ї як coцJanьuoro Інституту. 

Сім 'я є мікроколект~<вом , яки і\ ві.діrрає нвІіважлІІвішу роnь у ста
новленнІ тв вихованні особистості. Сім'я робить жнттв поввокроввnм. 

Сім'я дає щастя. Сім'я передає молодій особистостІ, яка перебуває у про
цесі ствиовлеавя, досвід попереднІх поколінь. Саме в тісному родпивому 

спілкуванні відбувається первннв.в соціаmзацІя Індивіда. 

Батько в рав:вьому віці мають виховувати дитину не сповамя fi нарі
каннями, виях вона не ро3ум!є, в звсвоєвптс nевних навичок 13 власноУ 
nоведінки, що стануть осповою характеру дитини. У цей період дитина 
пізнає світ, але зв відсутиості звввь і досвіду вона сnрнй.має 1\oro через 
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пр~с~зму батьківського світогляду. 
Діти вбирають у себе васамnеред 

те, що чують від батьків і що ті де
монструють власким nрихла,цом. 

У процесі родиавої соціалізаuії 
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Якщ.1 чином батьки доnомаrаІОТЬ ста- ._7 
новланню особистостІ дтини? З якими 

труднощами у цьому nроцесІ вони стика

ються? 

діти nереймають як оозитквн:і, так і веrативн:і якості nоведівкп батьків. 
Тому різвоІІо роду суnеречки між батьками nогано воливають ва дітей. 

11 дошкільному віді ді те особп:иво nрив' нзані до батьків, і саме в це/\ 
nеріод закладаються основні риси lхв.ьої ооведівки та характеру. З по

чатком mкільвоrо ЖИ'ТТЯ розширюється nростір спілкування дитІUІ:И, 

вона переходить від irop до орrан:ізовавої діяльності. Це суnроводжується 
ВОВ.И:МИ sЇдчуТТІІМІІ Та ЖИТТЄВИМИ ситуадіям.и, В ЯКЮ( ДИТ11ІО не GВ:ВЖДИ 
легко розібратися без батьківської доnомоги. Батьки доnомагають дити

н:і порадами, власвим орикJUІдом формують манеру nоведінки. Ocoбmmy 
увагу стаиовлевню особистості дити:в:и батькам слід приділяти в юнаць

кому віці, коm1 відбувається процес дозрівання та дорослішання іі' дитина 
шукає свої nріоритети. Завдавня батьків - вевав'язлиsо спрямувати її 

у ві рве русло розвІ<тку. 

":1 процесі соціалізації в сім'ї дитина засвоює основні види сусnільних 
відносин- фізіолоrі'DІИх, психолоrічипх, соціальних, економічних і куnь

турв:их, які забезnечують готовність особистості до життєдіяльності в сус
пільстві. У сім'ї дитина отримує досвід сдіІrкуваиия з людьми різиоrо віку 

та різної статі. 
З віком для мо:nодоі людини центр соціалізації зміщується 3 сім'ї до гру

пи однолітків, а емоці.й:иі зв'язки зі своєю сім'єю дещо СJШбmв.ють. Однак 
вчені довелІt, що це стосуєтьс~tmІШе 
певвих сфер життя, і для більшос

ті молоді батьки 38JШІІ1810ТЬСЯ ваіL

б.rrижчими людьми. 

Поміркуйте над словами Ааrусти- . ? 
на Аврелія: •Дайте менІ Інших матерів. 

І я дам вам Інwиі\ світ-. Як ви 888JІС3єте, 
що мав на увазі філософ? 
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§ 7 . РОЛЬ ШКОЛИ ТА ОДНОЛІТКШ 
У СОЦІАЛ13АЦІУ JПОДИНИ 

Кормено nрмrадатн 

Тема2 

Rкою є ваша nоведІнка у школі та в колі друзів?· Чому вона саме така? Чи еідрfзt<я· 
ється вона відnоведІнки в сІм'і і як саме? 

Сім' к - ве є,ци:uнй ЧИІІRІfК, що в.nливає ва те, ким ми є. Надзвичайно 
важливу роль уставовлеввій розвиткові соціалопої практихп має школа. Мп 

ві,n:ЧШІЯємодвері у веnовторапй. світ спіnкувавви, дос.иг.вувшя WЄ(;Тпрічвого 
в.іку. Ми пориваємо у потік івформе.ціі, вовлх знапь, спостережень. Саме зі 
щколою згодом ми nов'язуваттrмемо єтавовлеввя себе як особистості. 
У І.ПRОлі ·вао навчають вчитися, самостійно оволодівати зпавиjjМ}t І засто· 

совувати їх па практиці. 
Ро.JІJи«ІІJІІ>ІІ/1 ФІІНІЩіІІ шяоли. формує вміввя спілкуватися, прІІйматn 

ріwенпя, критично мис.п:ити. 

МО8010 АОКУМ8Нті8.../ 
За«он Yo:par- .ГJро ОСІІhум 

• 23'трганR , 99, р. Nt 1060-XIt 
Метою ocвtn. є всебі~ний розвиток людини як особистостІ та найвищої цін

ностІ суспІльствв, розвито~ П талантів. розумових І фізичних здібностей, вихо
вання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 
сусnІльного вибору, збаrа~ення на цій основІ інТ811ектуапьного. тво~ого, куль

турного nотенцІалу народу, підвищення освІтнього рівня народу, забезn~ення 
народного госnодарствв кввnіфіІ(Ованими фахівцями. 

Закон УкраТни •npo иrал•ну середню OCIJfтyo> 
.ЦД 13 тpli8Hif 1999 р. Nt 65 1-XIV 

Стаття З. Загальна середНя освіта спрямована на забезnе~ення всебі~ного 
розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які фунтуються на за
гапьноnюдсЬІ<И~ цінностях тв nринциnах науковості, nолІкуnьтурностІ, світсько
го характеру освm.. системностІ, Інтегроввності, єдностІ навчання І виховання. 
на засадах rуманІзму, демократії, громадянської свідомостІ. взаємоnоваги між 
націями і народами в Інтересах людини. родини , cycninьcma, держави. 

Стаття 5. Завдгннями загальної середНьої освіти є: 
• виховання громадянина Украіни; 

• формування особистості ~ня (вихованця), розвиток його здібностей І об
дарувань. наукового світоmяду; 

• [ ... ]nідготовка ~нів (вихованців) до nода11ьшої освІrи і трудовоі дІяльностІ; 
• виховання [ ... ] nоввrи до КонституцІІ Украіни. [ ... ] прав І свобод людини І 

громадянина, ~уття впаоноі гідності , вІдnовіда11ьностІ nеред захоном за свої 
дІі, свідомого отавлення до обов'язкJв nюдиниІ громамнина; 

• реалізація nравв ~нІв jвихованців) на вІльне формування nолtn.чних і світо· 
mядних nервконаt<ь: 

• виховання шанобnивоrо ставлення до родини, поваги до [ ... ] держаВІіої та 
рідної мови, національних цІнностей Украінського народу та інших народІв І націй; 

• виховання свідомого ставлення до свого здоров'ята здоров'я Інwих грома
дян якнайвищої соціальної цінностІ[ ... ] 
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УwколІ На вулицІ 

Важлu:вою ла.нкою m:кідьного освітньогоnростору є професійне сnря·МІІ· 
ганн.я, sme реалізується у атаршій ш:колі заедяюt профіJJ:ьному наечs.рю. 

Вижоsна ФІІНІЩІА школ11 спрямована на формуШІJІня світоглядУ, мораль
нях пршщиnів та етич:вихвормповедіВ:кn, стаелеu:ь і ців:кісJШХ орієнтвцій. 

Пlкол·а кадає на.м мождивість спіл:куввШЦІ з одколіткВlІ4R, що набуває 
особливого зпа"Чевня в перші роки ІІ'азttаиня. У такому спідкуванні дитпва 

виявляє сво У інтереси, 3баrаqує BJJacкe освітнє поле зв рахупок обміну різно
манітною інфор:мацією, увріпдюється у своІх нахилах. У продесіспіл:куван

ня з ровесвикамв дJ{тана навчається презеІfТУ!1аm себе, відстоювати власну 

позицію, переконувати або підкорятися, оnановує закою• взаємив у дитя
чому колективі. 

Центральною лаn:коюшкільних стосупків є взаЄМИ'Ни •учень- учитель•. 
Пlкола загалом і вчитель зокрема є моделлю тих відносив і процесів, які 

Початок шкІльного життя 
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відбуваJОТься в сусп:іт.стві. Оскіль

ки ва школу !вчителя поклцається 
формування пІдроста.ючоrо поколі в· 

ня, а отже, розвиток інrепектуаль

вого і духооно-мормьвого потепцІ· 
алу суспільства, то саме від школи 

значно залежать стан і оерспектІІ ВІІ 
розвитку uawol: держави. ШRола І 

neдaror вплІІвають ва формуваяия 

вашоУ са. .. ооціюш, щюцесп вашо
го самовІtзпачеІІJІЯ, самопlзяанвв, 
СВJІореалlзаціl, станомен:вя від· 

носив 3 одnолітками й дорослими , 

СnІльна сnраво вибір nрофесіІ, формуваяня сиатем ІІ 
цівпостеІІ І норм. 

Необхідною умовою позитивногодосвіду соціалІзації в школі є сприятлива 
атмосфера взаемодіІ тв взаємоооваrи між вамп, учввмя , 11 учителем. Форму
вапив особистості кожного 3 вас залежить від ставлення. Аби ви почува.nися 
повнооlнв:ими особвстостями, шкільне навчання має відбузатися ва осиові 

діалоrу. а не пlдкореввІІ. 
У mколі ви здобуваєте авторитет та довіру. стаєте л.\деJ)ІІ.NИ, вч:втесв 

спlвпрацюватв. Ці нкості відшліфовуються ів позаурочній діят.ності. Школа 

дає вам можли:аістьтворчо збаrачув~tn~ся і розввввтися в rуртках за інтересами 

(спорт, музика, декорвтивно-арІt.клвдне мистецтво, наука, техніка). 
Серед основких оршщнаів, що лежать в niдr'pyuтi суча.свої освіти . є 

орІнІЦИо демократизму, нка/і передбачає ваше залучен:вв до шкільвого 
самоврядув8ПІІJІ. Такю• Ч ІІвом ви берете аа себе певні зобо11' кзав:пя та 

част11в:у відповідальності, набуваючи навички участі в жв:тті суспільства. 

Шкільне СВМОвряду118НКЯ Є ороtоІ'ІШОМ СІUІІОВрядува.иІіВ cycnin:ьcrвa. 
ШкІльннй RОЛеКТИІІ, якн/! СКІUІДІІЄТЬСЯ 3 учнів, учптміа тв адм:івістроцІі, об'СДІІує 
низкаспільвпх інтересів, вирішеКВІІ акихпотребує ІU<ТИВН:ості кожноrота тісвоі 

співпраці. Задля реалізаціУ власнnх ораrв:ень, ви об'єдв:уєтеся та створюєте ор. 

•Учитель- nepwиA І ГОІЮ8t!ИА свІточ е ІІІТелеttТУВ/1ЬИОму жиnі школяре: він 
nробуджує в дитини жадобу 3нань, rюeary IJI) неуки, культури, освіПІ. 

Праця вчителя ні 3 чим не 31)11 •- --- Ткач уже -.ере3 годмну бачить nлоди 
сеоєі nраці; ст.-ер чере:s деІdлька nwoн ~ ~ nотоку металу; 
орач, сіятель, хnі6ороб -..рез ІСІЛЬК8 місяці~~ UИJIYIOтw:tl ~ і зерном, еиро· 
щенмм у nолІ ... 'У'оо-81110 rюtplбtto трудмтмся роки 11 роки, щоб nоба • mt nредмет 
сеоєт таорчостІ; буеає. що nроходяп.двс:ятмІ)іччІІІ ,._. ~ емдІлятмсJІ те, 

що 3&МИЄІІИВ; ніхТо честtwе ІІіД учителя не 6у8ає Н1131Д0801*1-; ні е якІіІ npew 
nомилки І неедачо не nриЗІІОдЯТІ> IJI) таких важких наслtдюе, Яtt в учмтельськІА .. • 

В. О. Су)<омлннськнІіІ, 

)'ІІР8ТнськнІіІ ІЩІІагоr, публІцнст, пнсьменннк, поет 
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гави caz.t08PIIдY88JIJUI, що передбачено 

Законом УкраІшt •Про освіту•. 
Кожен шкі.льиШІ колектив ма.є 

власні традиц1І та звичаі, на основі 
яких І форІІfУІОТЬСJІ 38єадtt ПJJ<.і..аьно

го та учвІвського єамоврядувапвв. 
Тому немае ковкретuо вІtзвачЄЮІХ 

правил тв с-rруктури шкільвого СВ· 

моврядувавпя. Існують різні його 

моделі, але 11 кожному випадку 
ВОНО СТВОрІ(ЮТЬСВ 3 ІJ88UOIO МІ!'І'ОЮ, 

впріmує nеап1 звuдавпя, має сво
го голову, раду та дорадчі оргВВ11, 
свіJІ статут та докумевтІІ, якими 

регулюється. 

УЧ111вське самоврядувапвв вико
вує 8 школі т&Кі фуакпіІ: 

Функцію np~ucmaІJJCІЩmaa. 
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Вибори до wкІльноі ради 

? 

Завдя1ш участі учнівської ра.дІJ 

8 обговореннІ шкі.льншс проблем 
і ухаалепЮ pimeuь, формувапні 

думJІИ учнів 3 ПІІТ8JJЬ ПJJ<i.aьBOJ'O 
життя. учас-rі в роботі органів за

гальвошкІльвого самовряду11авпя. 

Які умоеи необхІДІ<І. на вашу дум&у, щоб ? 
забезпечити реалізацію КОJКНО/Із -
чених фунщІА? 

ВuрІІІНІКNІІ екутрІшніх кокфлікmіІІ шляхом посередпицтва ва nринци

пах добровІльностІ. 
ІкформJІ&онн• учнів про шкіnьпі проблеми І шляхи їх розв'в38ИНя, 

діяльність уч1tівської ради. 
ФуJощію орzок!Jації шефство старших учнів над молодІІІШІ:И. 
Функцію :ІоенішнJх :~е'а~ків. тобто організаціі В38tходіІ з поза.шкіJn.mnІи 

структурами, органами с:амо8радуваивя сусідніх шкіл, звлучев:ив 301'ВіШІІіх 

ресурсUДО розв'R380ВЯ проблем учнів і ШКОJШ 8 цілому. 
Ор~оні3оцlйнJІ фJІнкцію. що &ІlJПІЛяєтьєя у підтрtп.щі п038шкіnьппх, 

соціально значущІІх ІніцівтDВ 1DXOJUil)iв. 
ЛроеомхиснJІ фJІнкцію. через вку здій.СПЮЄТЬСJІ GаХІІСТ прав учнів у школі. 
Коли учнівське самоврадувапвя зароджувалося, йому відводилася лкmе 

певна роль в організаціі дозвілля, відпочппку, розеаr. Але згодом у змісті 

його дімьоостізвачве мlсце займаtоТЬ суспільно корuсн1 справи, спрямовані 

(~ІіІ~о~•~о~~!]~~~·~нт~!·;r----------~~~~ СТ8ТТІt 51 З.ІtОНу УІtр81нм •npo оса/ту• 
Вихованці, учні, студенти, ІСУі)СаНТИ, СЛ)')СЗЧІ. стажисти [, .. ] мають гарантоване 

державою nраво на [ ••• ]особисту або через сео!х nредотавників участь у rро
мадськомусзмоерядуваннІ, в обrоеореннІ, еирІwеннІ nитан~о удосконалення на
вчально-викоеноrо nроцесу. науково-доспІдно! роботи, nризначення стипендіА. 

\.. організацІ1 дозвілля, побуту тощо. 



З4 тема2 

ка органjаацію життя, навчоивя, nрацІ учн.ів. участь в уnрав.ліяпі школою, 

на захист прав й інтересів учнів. 
Ваша )"ІІІСТЬ в упраалінаі справами шкОJІИ дозволяє підготуватися до 

життя в демократичному сусо:Urьстві, сформувати аласиу демократичпу 
культуру. Засвоюючи uавІt'{){К самоврядуваивя, вільІІОГО вибору і вLдпові

дальиост!. ВІІ розвиваєте в собі бажапня брати )"!&сть у громадському житті. 
реалlзовуввти своІ nрава І свободл, вІдповjдати зв o.nacкJ вчив1ш, внбирати 

свій шлях у житті. 
Найактивніше процес набуття ,цосвLду сnілкуванни розгортається у рав:вlй 

юності. У старшоклвсвш<u оосил:юсться Інтерес до свосl особистості. що є 
умовою цІлесорямованоУ самоосвіти та самовиховання. Центром розвнтку 

постає особІІстісне самоВІІзначепвя, а вся дІяльвість та і_втереси обертаються 
навколо вибору подальшого життєвоrо шляху. Старwокласниюt почнuають 

3АМИСЛЮВ8Т1JСЯ вад ТНМ І! Ж МОР&ЛЬІІИМІІ проб.nемами, Над ЯКИМП 381\ІІtСЛЮ• 

ються і! дорослі, особливе зпачеивя має не просто оІзнІІНJJJJ, а міжособистіеві 
відвосивя, зокрема з особамв ОJ)ОТПЛежuоІ статі. 

Інколи, якщо омреби у спілкуваннІ ве задовіп:ьняються, nідпjток може 

відчуватп осихологіЧІІІІІІ дискомфорт, що оризводить до коофпіктів у ІШ<олі, 
в сім·'ї, 3 одполі1'К8МІІ, або ДО відчуження від вих І ЗШtжеивя uшьоУ аначу

щості в очах підліткІв, до nowyкia інших tuляхів самоуТвердження та аль
терватшшогосередовuща спілкування. У резуnьтаті молода особа може опи

нитися в хулігавських угруоовув&ЩІях, які, ВІІ думку n\Аnітка, дають І! ому 

свободу дІІ\, взаЄМШІ, більшу можливість длв вияву ІІJlасвого •Я• . Проте 

ЯІd МО)І(ІІиеоотt дпА оамореалІззціі на

АІІЄ вам сnІлосування з друзями в школі? 
А участь у wюnьному самоврІЩуванні? 
Нмедіть nрмІUІади. 

ОднОІU1ЗСники 

звзвпчаіі це призводить до nроблем 
аморальної, асоцІат.ної поnедін:ки 

і навіть ЗЛОЧІІІ<вості, що може 
3авдВПІ Іtепооравиої шкоди оо

дал:ьmому жяттю молоді. 
Тоиу завжди ueoбxiдJJO орагву

Тlt до коnстру1tтиввого вирІ ше кв я 
nодібних конфліктів. адже резуль

тато~оt цl>Ого с розвиток В3аємопо

розумія:вл ковфпіктуючІІХ осіб або 

груп, розцшреuня сферn і способів 
сnівпраці, розвиток стосупкіа 3 

ОДПОКЛ8,СІІИК8МИ Т8 дРУ3ЯМJІ. 

Але uаііважлввішІІМ е те, що 
конструктивно виріmеюtй кон

флікт може траксформуватІІся у 
джерело особистісвого 3ростаикя 

пюдивu, nідвищення її самооців
ки та ставлення до иеі оточуючих. 
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§з. понятrя СУБКУЛЬТУРИ 
ТА ОСНОВНІ МОЛОДІЖШ СУБКУЛЬТУРИ 

Іtупьтуре особистосrі ІІВЗІІR•Іаєтьс.я rпиб•mою засвоєІшя нею надбань за. 

галмІолюдської матеріальноУ й духовної культури. Особистість є .і творlн
ІІЯМ культури, і її творцем водночас. Через освоєння культурп формуються 

духовНІtі1 світособпстосrі та ії воля, почутrя, розум, вІра. Усе, що поліпшує 
життя пющrви, розвиває Уі індивідуальність, спонукає не пшпе спожавати 

надбання поnередніх покмІнь, а й творнтв нов\ матерІальні та духов11,і 
ціооості, варте ісsувавmо. 

Культура окремої соціальної групи, яка чимось вІдрІзняється від заrапь· 
ноУ культури. що nапує в сусnІльстві, казявається сvбкультурою (префікс 

суб· 03118Ч8Є nliJ.). 

• CvtS~evn•mvJIO - результат nocriliuoi взаємодії людей, яJ<а відбувається в 
особлІІВІrх умовах. При цьсму цілісна ху ль тура, як nравило, пе зводиться 
до nросто і суми субкультур. Св!Jі внесок у культуру роблять різкі сnільно

ТJІ та окремі особнстостІ. які є носіями рlзЮІХ субкул:ьтур. 

Час від часу в історlі людства ВИВИК810ТЬ повІ субкупьтурв. Деякі з вих 

звикааоть, інші вабуваюn ст іІІкості та входять до заrа.льнмаодськоі кул:ьту
ри. T&J<, субкультура ромІв, що з'ивилася багато стопіть тому, вnпелася до 
ЮІЗЮІ культур Євроnи І Латщtської Амершm. 

1 все ж, не варто забувати, що субкультурн вивякають саме всередІJНl тра· 
дицІі!шrх культур. Тому традІщlУ, поввторство й пастуnність є пеобхідІІІІ:ми 
для збереження, оnоВJІеиня, nepeд8.JI1IJI купьтурноrо досвІду вастуnввм nо

копІ•rвя:м. Сnілхуввпняміж nокопJпвя:мя дозволяє відтворюватися стійким 
ціrtностям культури, і ТІtм С&МІrм сприяє консол:ідацІі нації. 

Молодіжна культура, а точніwе суб культура, виокремипася усаецифічиу 
соціокупьтурпу сферу в дРугій nоловині ХХ ст., тодІ, кол:в ВІJПВКJІа Щдустрія 

моподіжної моди, розваг, м.іжвародноrо м=одіжноrо туризму, набирає обер

тів шоу-бізнес. орієнтовавиn на людей віком від 15 до ЗО років. Орrавlза· 
цІя ВІІХОВІLКНЯ і навчання молоді за віков•tм принципом сприяє вироблеЮJJО 

сnецІІфІчпоі •молод).жноі• самосвідомості і відnовідного стилю життя . Для 
МОЛОДЇЖLІОі субкультури XRp8R'I'8pнl такі ЯВИЩ&, ЯК СЛЄІІГ, ЩО ІПВИДКО 3NlHIO· 

ється. nраrпелвя до освоєння нових форм комувlквц\1 (мобільНІІй зв'язок та 
Інтернет), а також нові сфери дlят.иості, що анипхають завдяки сусnільюtм 

змінам . 

. ' l1ott!tml субr;у,.туре - • .._... eoцlonor1i . ...... 
,__ nроцесм, ЩО afA6yaaloТIICtl у іСрІІМі-10 орІІtmіІ810му ""1)80Aiw· 
ному~ з nротмnрее·•••• '10р&18І"І ~. Із середjвае 60-к potda 
)()( СТ. 3міст ЦІоО(О ІІОМІПТІІ ЗІ'"ІаІІСІІ. йоrо І1ОЧВ/1М ІИІtСІРМСfО8У88 118 031 .. 1811111 

~. цінностей І 38МчеІв р/3НОМ8НІтнМІІ ІІ8РСТ8 - · ro6to тоrо, що ІІАо
брІІJІС8є особnиее свrrосnрийнІІТТІІ та СТИІІЬ жмm~. За ~ субкуnьtурИ 
вІдбуваєтьсА соцІальна ІдентифІqц/11 чле+іІв nеВІЮІ сnІ/Іьноти. 
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Тема2 

? Чи можуть над~ня субку11Ьтурн І 
стати .-оо нацюнаnьноrота сапо-

8ОГОріІнА? 

Носії су(Ікул:ьтурн приІtмають не 

.аиmе притаманні їй цікності та світо
rлц, а й зовнlшЮ атрибутn, аа кшталт 

одягу та зачіски. Зроставнп рівня оові
ти, розширеІUІJІ кола безпосереднього сnі.Іlкуванан, доступ до штrpworo 
спектру соцІоку.п:ьтурвих цІнвостеіІ зумовлюють попу якісно нових потреб, 

ціпніских орієптацІlІl цілеіі, лкі тісно nов'взвві з заrальшrмп соціальюІМИ 

умовІUІJL Задпи зедооолен ни цих потреб носії певвих субкультур зазвІІЧЛіІ 
створюють власні клуби, nеріодичиі ВІІДавня, громадські орrавізацІІ. Саке 

можливість сnілкуватпен з подібuимидо себе та зовнішшІ атрибутика, що дає 
МОЖJ\ИВЇСТІо nродемонструвати свою оозІщію в соціумі, орнваблюють підліт
ків у формальвих І неформальних мОJrодІжиих об'єдпавнJІХ, су(Ікультурах. 

~Q!Ii:!фi.J. -- -- -
ПQflay еапьсу можна казвати першим &ИІІВОМ субосупьтури друrоі 

попоаини XVIII ст. У ВідІІі задп!! вальсування аІдчинЯІІИ аепиІd та~ запи. в 
яких моmи розміщуватися до трьох тисяч nap. У 1812 р. танець з'ЯВ\.!8СЯ а АнmІі 
nfд НІІ38ОІО •німеЦІМ<и.:\ вальс• І виІU1икав сонсац)ю. дооягнуеwи найбІльwоІ nony· 
nярнос11 у 1816 р. Це був незаичаАнии танець ДІІЯ тІЄ• доби. 

Проте, багато хто a88JIC88 вальс аморапьним. Поява танцю в РосІІ не nІДтри

мапася офІцJйннмн керманичамн КРВіни - вапьс та~ і не знайшоа wпяху до сер
дець ані Єкатерини 11. анІ Паала І. а особпиво до йоrо дружини Марії Федоріани 

3Ійwоашн на nрестол , Павпо І сnеціапьним ~азом заборонив ТSНЦІОІІ8ТИ вапьс у 
РооП, І до смерті йогодружими двері до царського nапвцу вальсові бупн зачинені. 
ОдНак на nриватник бапах nіспя ВІТЧнзняноІаІІ!ни 1812 р. вапьс ства одним 3 най· 
уnообnенІШНХ Т8НЦ18. 

Вапьс- субкультура ХІХ століття 

ХХ сто.~Ітти можна відзпачитІt .8К 
пайщедріше ua молодіжні субкультури: 
хіпі, паu.ю•, рокери, металісти, футболь
ні фанати тощо. ПрІrчнвою вrши:киепия 

І!fолодіжппх субкультур є сnроба само
реалізації молодІ, бажаu.ня привернути 

ДО себе увагу ОТОЧЄВПJІ. Молодь бажвє 
належати до .8КОісь соціальвоі rрупи, 

водночас прот»ставлІr.ючи себе суспlль
ству. Субкультура две rn можливість 
висловити colii ІfРО'ТЄСТ дорослому сві
товІ. І водночас rотує до життя в ньому. 

Предста-ВІЛ<и цієі част1lКВ молоді 
м8101'ь свою ідеолоrію, стиль і спосіб 

життя. Вови внділяютьси своїм зо в кіш· 

нім виrл:цом: зачіскою, одІU"Ом; слухв
ють специфічну музИJ<у. tиоді (хоча й 

не завжди) слособІr аідстоював:вя влас
ІШХ свJтоrлІІдвих та жвnєвnх nозицій 

носять агресивний характер. Інколи 
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на основі різних типів молодіжної субкультури створюються неформальві 

орrавІза.цІ.І. 
Хоча в демократичних державах існує набаrато більше можливостей 

для розвитку молодіжвих субкультур, певні субкультури Існують і в то
талітарних державах. Так, у Родавському СоюзІ ВІІІІИкли субкультури 

cmu;rяe І бардLв. 

8 Сткл.ак - це рвд.ІШська молодіжав субкультурв, що Ісиувала в друrіА 

nоловвві 40-50-х років ашнулоrо стол:іттн. Представннки цієї субкуль
тури своїм еталоном обрал1r америкавськкІі сnосіб життя і були проти 

стереотиnів пове;tіВl<И, нав' язавmс васелеmпо СРСР, проти одноманітності 
в одя31, стшrі життя, музиці. 

Перші стилкrи восвІПІ шrrрокі штани, ЮшкуватІ nіджаки, широкоnолі 
капелюхи, кольорові шкарnетки та червові краватки. З часом їхніі! стиль 

змішrвся: з' явилися вузькі wташr •дудочки •, зачісм •кок •, вузенька краватка
• оселедець•, що 38В'язуєтьсн маленьюш вузлом, то оарвсолька-тростunка. 
Стплкrи Dад8В8JІИ аере"981')' захІднUІ музиці: фокстроту, тмrrо, рок-в-ролу. 

ТодІ в країні велася наnружена боротьба з молоддю, що •вклонялася• 
західвому стилеві життя. Стnляr вазИВВlІИ •безрідпrrми космополітами• , 
ва ВІІХ малювали карикатури та onc:aлn критичЮ статтІ у пресі.Іх вважа.rm 
потеоціlі н нІШ вороІ'ІUОІ радJmськоІ 8Ладв. Студента моr ли вuіть ВИІ<JІJОЧІІТн 

3 вищоrо на.вчальноrо ЗВКJІаду за те, що він слухає рок-о-рол. 
lнma молодіжна субкультура Радянськоrо Союзу - це 6ардігnКІ.&й РІІ"· 

що з'явився у 1950-ті роки І розивів у 1970-ті. Вів виник шІ основі студент• 

ських І туристочних пkепь, що відрізнялися від офіційних, котрі луп!І.ІШ 
з державних радіоставціJІ І телебачення, особЛІtвою душевністю, лірккою, 

пефорNальпим ставлепикм до людиmr та ії почуттів. Бардlвська пісня пабу
ла вадзвичаJІноі nоnулярності 3 пошкрен.вям маrиітофова. Уся Країна Рад 

із задоволе.ННJUІ слухала пісні Булата Окуджави, Володюmра Висоцькоrо, 

Юлія Кіма, Юрія ВізборА. 
Народження українськоі бардівськоі пісні можnа вІ,іхпести до 1980-

1990-х років. Ії найяскравішими nредставниками є 'Гризубнй Orac, Onьra 
Воrомолець, Володи:мпр ШІІвкарук те ів. 

Стмляги Бард 



38 

Баtікери 

на рок-концерті 

Тема2 

Нині, коли МОЖJ!ИВОСТі ~ПЇ.!tКУ· 
вання з представВШ<ами івших кра

іR маіІже nеобмежев:і, молодь nриєд· 
вується до глобальних субкультур, 

нових для нamoro сусnільства. 
ОдЩєю з них є субкультура бай· 

к.еріtІ (зід алгл. blke - мотоцикл). 

На зі.д:міну з ід зщrчайн:их мотоци • 
кліС'rіз, мотоцикл для бейкера є 

частиною житrа. Найповажн:ішими 
мотоци:клами у байкерів вважаються 

Ті, ЩО ВШ'ОТОВЛЄпіВJU!СИНМЯ руками. 
ЦеІ\ рух пародизоя у США І зго

дом nроник до Євроnп. Деякий чао 

байкерн бу;m розділекі па кілька 
агресІІВшrх і ворожих угруповань. 

Сьогодні діяльність баіtкерівлосить 
мирюm харІШтер. ВоІrП. влаштову

ють Ч11МеІІRі мотоmоу, кудн запро
Ш)'lоть музакВІrТів та каскадерів. 

ЗазвичаіІ підrрунтям для фор
мувапвя молодЬ«ноі субкультури 

стає музакв. Так, заrальвовідомі 
такісубкультури:рейгери,рокери 

чп хіп-хоп. 

НайважлявіПІИlІШ елементами 
субкультури хіп-хопу є чнтаивя 

репу, брєйк - ТІІНJ.tювальки.й еле
мент даної субкультурІІ, zpaфimi-

8 ./ Кодвкс честі байкера(анmr) 

Бейкер зобов'язаний доnомогти братовІ на дорозі. 

· мово10д 

Байкар не боітьсSІ смертІ, але він має зробити все, щоб ій заnобігти, І не 
тільки сеоєі, а й братів. 

Байk"ер зобов'язаниІ'І nроnагувати свІіі сnосіб ж~ та навчати всІх. хто ~оче 

жити так само. 

Байкер не може образити жінку. 

Байкар nоза rю11fтикою, nолfтике байкара-свобода від nолітики. 

ПитаннІІ кодексу честі вирJшуютьсІІ тільки на зборак байкерів та клубів. 
Ніколи не провокувати бІйку. Вступати в бійку лише в разі крайньої необхід· 

ності - для ~исту кольорів клубу, честі жінки та жипєвого nринципу, І тіnьки 
nicnя пepworo удару суnротивника. 

байкар 3811иwається баі>ікером 3ЗІЮІ\ІІИ й буррде, _,.но від nори року та 

nриродних умов, оскіпьки байкар-це не тимчасоае захомення, а С8>ІС усьоrо ЖИТТІІ. 

Байкер завжди має дотримуватися кодеkсу честі байкерів. 
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оркrінмьні малІОКІ<ІJ ва cтirsax чи Ікmнх поверхвях, навесеві фарбою з 

бмопчІІJ<іJІ, дІ·джеuнz- музsrчвиІі суnровідд.ІІЯ репу і бреііку, хоча в.ів ~о~оже 
Існувати й окремо. До субкультурн xln-xony відносять ще й деякі види спор
ту: скеІІт-борд - катавІІВ ІІа poJtІIJ(8X, бейсбол, баскетбол, саоуборданг. 

&еtнссІ - nсевдсжІм відомого анrnІіІеькоrо худо•.-а rрафІтІ. 

Сnравжня особа Бенксі. який почаа СТ8ОРІОNТМ rрефІті НIIIIJ)ИDtцj 
90-х років минупоrо стоnІТТА, 1 ДОСІ не ~- з-,.,... С80· 

єму таланту та rострим ~ ~. - ПІ*С teti Aoro 
роботи, худо- набуе1'1011у11ЯР1t0С не /IIIW8 на~. а 11 
у всьому СВІТІ. Так, 2005 роху він~~ роздіm.· 
ниИ бар'єр, ЩО ВІддіпАЄ деІ)*&&у ІзраіІІІо Іід 3ахіАноrо береrа ріки 

Йордан На ЙОІ"О rрафІтІ 30бРR*&НІ СХодІ1, ЩО Муть yropy П LЦІ838ІОТЬ 38 стіноІо, 
В TBkO* діти, ЯКІ ВИКОлуnуЮТЬ дір ху у СТІНО. 

ХІп· хоп- субку;JtЬтура, вкв наразі перебуває на стадіі свого вайактивні

wоrо розвитку та хасовоrо впливу na молодь всьоrо світу. 
Історія хіп-хопу- це приклад того, в:к протягом одиого поколів:вя бос.а

о;ькиІІ фольклор амерІІ](8RСькоrо гетто перетворПІІСІІ на світовн:іІмеіhІстрім, 
а дворові хулігани- на суnерзірок. ЛегеЩUІ свіJtчить, що заnочаткував цеІ\ 

рух nрssблизво у 1969 р. ді·джеІ\ Куп Херк, в:киіІ мешкав у районі Швдепmm 
Бронкс у Нью-Йорку. ПІд •tac oдuoro зі своїх вистуnlв Ку л Херк nочав розмов
nяти з глядачами в такт музsщІ, привівшп до винІІюtеtтвя музичного стилю 
реп, аnвдяки якому хіп-хоn здІІісюtв спра:вжвІй прорив. За репом закріnи · 

ласл слава nолітичвої музики. Але якщо спершу це був протест афроа.мерrІ· 
К81Щl8 ПроТИ р8СІ13Му, ТО ЗГОДОМ на передній nлаJІ ВІІХО.ЦИТЬ Суто протест, 

Характервою особлtrвістю субкультури пан"/4 є любов до швидкої та 
eвepr\Auoi рок-музики, свободи. nротест проти 

істеблішменту, ковсерваmзму, авторитаризму, 
вао;lоuалізму, ра.цикальноrо капіталізму, а 

також каблnжевия .цо ідеалів витирасизму 
/! ОІІТІІфВШИзму. Цл субкультура ВИНИ:КЛ8 В 
середині 1 960-х років у США І Великій Бри
тtш\1, KOJllf nід вплпвом • Bealls• та •Rollln.g 
Ston'•• з'явІtлося баrато молодіжких гуртів, 
якl грали рок-и-рол. У 1980-х роках панк 

роз новеюджується і аа тераrторіІ СРСР. 
МолодІ па.аки тоблять moкyвarn сусnіль· 

ство автнкоuсерватиавим оовнішиім вигJUІДох. 
Свою атрибутику вови понесли в маси і ІІІОДІІУ 
індустрію. Деякі з вих в\дд810Ть nеревагу іро

кезам - зачісКВМ' з різнокольороВІlМ волоссям, 

nіднятим доrорк. Таким чІІном nанки суттєво 
вплsJlІYJttt на nерукарське ШІстецтво. До аксесуа- nанки 



40 

ГОти 

Тема2 

рі8 оанків належать ЛA.IlJliOrn, металеві ІDПИJІЬКИ 
В ОДSGІЇ, ШШІОВВJJі капу JІЬСИИЮJ, 3ВАЧ1<И Й нашиВ• 

юt з назвами улюблеuІІХ rpyn ча оопітячmtми 
гаслами. В одязі воtrп дотрІшуються зручності: 

носять футболки, куртки, кеди, рвані й потертІ 

джинси, кросі8ки. Деsнd дівчата-пааки иаttОСSІть 
яскравий макіяж, одягаю'І'ь короткj спіднпці та 
рвані павчохн. Ідеологія ориrівальвого панку 

oonlll'ae у вевизваиаі буАЬ·ЯКО.го васв.nля 11 ПО· 
вазі до батькі8. 

Представивкиtотичної субку;п.турп (tomu) 
тажіютьдо естетики готичного poJIUШ}', музики, 

фільмів, символікrt смерті. 

Першіготи з'явилІІсь на початку 1980-х років 
ua хвилі пост-пааку. Пвнківсь.киЯ епатаж готи 
сnримувал:и в русло пристрасті до вамnірської 

естети.ки, темного поглядУ на світ. Ел:еrаятmtА 
готичний арttстократ - чоповічий образ, що 

куnьтивуєп.ся субкультурою готів. Впрізиясться 
стилізація під образ джент пьмева ві.кторіансь.коr 

епохи з елементами вампірцзму і оост-паи.ківськоі 
екстраваrантності: доаrе ВОІІосся, бліде обпmrчя, 

нафарбоввні очі. У rотів е навіть свої піпії одягу. 
Що ж до естетики готlв, то вона досить еклектичuа 1 наповнена розма

їттям символів єгиnетської, християнської, кельтськоХ культур. Вичерnно 
nредставлева окультна символіка- ввкорuстовуються nевтаrрами, перевер

иуті хрести, восьмиnроменеві зірки (символ хаосу), приJ<раси зі скелета.ми 
та черепами. До готичних символів можна віднести і! зображеивя кажанів. 

Основна музика - rотю<·рок, що супроводується мотороШВЮІв текстамн 
про життя, л:юбов, смерть. 

Виставки новинок ІrровоІ індустрц е м . Ле~nцІr, НІмеч,ина 



Розвиток комп'ютер!JЮ( техво
логій привів до оШІи:кнеrщя токих 

субкуm.тур, як zeuм~pu та 6Aozepu. 
ГейJUр (вІ.А англ. gamf' -

грв) - людина. що 38Хоплюється 

комп'ютерними іграми. 
На жаль, падмірне захоплеи· 

НЯ іграми ПрІІЗВОДЯТЬ ДО ТОГО, ЩО 

деяхі rеймери плутають реальне 
ЖІІТТЯ з віртуальним. Проте біль

шість із акх нормот.яо почува

ІО'fься в соцjумі і навіть беруть 
участь у спеціольних змаrаш•нх. 

'Гак, З 2000 р. ІІроВОДJfТЬСЯ всесвіТ· 
аНІ чеЮІіонат з комп'ютерних irop 
\Vorid СуЬеr Games, яюdі дооволяє 
молодw.~ людям різвпх краін. не

зважаючи на будь-які мовні ЧІІ на
ціоиапьнJ бар'Єри, П03М8Г8ТІІСН у 

віртуІUJЬному просторі. 

Блоrери 

ЯкІ субкультури nороджУЄ т0Т8ІІІТ8р- 7 
на система. а які народжу~аТЬС1' v JC1)81· 
нах консолідовано! демоІфЗтіі? Що v нмх 
спІльноrо та відмінного? 

Sяozepu.- це люди, я:кі ведуть своі щоденишш (так з вапі 6яоzи) у всесвіт· 

иііІ мережі Інтернет. ВІ.дміииість ТВJ<оrо щоденни:ка від звІІчаА:ноrо nonвraє 
в його доступnості 6аrатьом люднl\01. 

Блоrерн дуже часто ООСІtлаютьсн одие на од.иоrо, читають і коментують 

одJJеодвоrо. Саме це динамі•ше спілкунавив дозволяє вважатиблоrерів окре
мою субкультурою. Ведення аласних блоrІв, як потужвнІі засіб самореклами, 

набуває надзончайної популярностісеред публічних люде і\, зокремаполіти
ків і зірок шоу-бізвесу. 

W ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

1. РОЗІфИІІте nоняття соцігл/з8ЦІА 
2. НазеіТь умоанІ фази ЛІОдСЬІ(()(О ЖИТТЯ. 
З. Визначте основні риси rе~ерноі соwалізацІТ. 
4 . Визначте основні риси школи як місця соцІалізації однолІтк1в. 
5. ЯІd функцІ! виконує wк[Льне самоврядуввння? 
8. Роз~рийте nоняття •субкультура•, назвІть основнІ молодіжнІ субкуль тури. 

non 'pqrlrтo 

1. Що таке вік? ПроаналІзуйте С8Ій в1к, ураховуІОЧи хронологічний, 6іолоrїо.ниІ\ 
та психічний чинники. 
2. У чоNу nолягає спільність те відмІнність гендерної соцІалізації хлоnчикІв І 
дІвчатоtе? 
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З. Я~е місцезаймаєсім'я у еаwомужиnі? Які фунІЩІ1Сім'і ви вважаєтедnя себе 
НЗЙІІЗЖЛИВІWММИ? Арrументуйте СВОІО дум~. 
4 . Які 3 функцій учНІ8СЬІ(ОГ0 самоврядуванНЯ, на вашу дуМ~, Є НЗЙВЗJІUІИВІШИМИ 
дnя шкільноrо життя? 

5. Сnі11~ння з однолtтuми може мати nозитивнІ та негативні наслідки соцІа · 
ліза ці!. У чому вони виявляються? 

е. Чому молоді люди об'єднуються у різні формальні" неформальні органІзацІІ? 

• ПрецІосмо порооо 

1 . Зобразт, схематично свій родовід. 
2 . Проаналізуйте розnодІл гендерних poneil у nобутІ рІдних, друзів, знайомих 
еам nюдей. 

З. Викормс;тааwи знання з ІСТорt1, nорівняйте СОціальнІ ролі ЧЮІЮВіків і ЖІНОК у 
різнІІсторичні nеріодИ. 

4 . СкладІть оnис Ідеального вчителя. 

5 . Робота вчителя, як І робота ліuря, є надзвичайно відnовідальною. Відлікаря 
залежить здоров'я нашого фізичного тІІ1а, наше самоnочуття . Від вчителя зале· 
жить наше духовне здоров'я, І(ИМ ми станемо І як будемо nочуватися е майбут· 
ньому. я~ лікар лІ~є. вчитель формує, наставпяє нао, вuзує нам шлях. ЛІкар у 
своІй роботІ керується КІ1АТВОЮ Гіnnократа, текст яко! наводиться нижче. д я~ 
клятву вчителя заnроrюнуеали б ви? 

КntІТаа Пnnократа 

•Я 38свЇІІЧ)'ІО пЩ nрнсяrою ... Цtнуватн нар~внІ ~ своіми бІІтьквми того, хто не8'іне 
мене ЛIQPCl>I<Oi умілостІ; Жнтн сnІльно з учнтелем, а прн norpe(if - ділнтнся з ннм 
сеоТмн достатками; його нащаАІ<І8 888ЖSТН сеоlмн братамн, е ІмІЛІСТЬ, иою еонн # · 
хочуть оfІОJЮД/тн. пере,о,гитн Тм бсІзкорнслнво І бе/з пнсьм010Тдомоеленосп; Знання· 
ми, усннми повчаннями, праенламн, Інструментамн те есІм Іншнм, що передбачено 
наsчsнН'Jfм, ділнтнсА зJ сеоТмн сннвмн, сннамн мого •чнте.ля та учнями, nos 'язаннмн 
зобое'язаннямн ІІСЛІІтаою, даною зг згконвмн лІкврськоТ npoфecrr, але ттькн з ними 
/Ін/з ким біЛьше; Режим своТм хворим прнписуввтн #Адя rхньоrо блага, в(цповЩно 
АО моіх знань і мого розумІнНІ!, утримуючись вЩ заадання Тм будь-якот шкодн; НІколн 
не прнпнсуити нікому на iloro n(ЮХІІння емертальнаго звеобу І не пwвзуитн іІому 
способу ~ІіІснення подІбного задуму; ... Зберігати непорочнІсть cnoco6y свого жнття І 
8118CJI01 лІкврсЬІСоТ мвіІстерності; ... про що 15 я неАІзна/Ю11 n/,a час ви•онв- caoFJt про. 
фесІіІннх АІіІвбо крім нНJІ, що 15 не побвчнв і не почуе про АІТ ЛІОДСЬІ(ОГО ЖИТПІ, які не 
cniQ 15удь-колн розІ'ОЛОШу8VН, ,. 3М<НJчу. еВІІЖ8JОЧи це теємннцею; Яхщо 11 непохнтно 
енхонуввтн ... у все, що исеЩчнв л/11 npнcs~roю, нехаіІмен/ буде двно щастя а жиm І• 
ткарськ/ІІмаіІстерності І слаи у 8Сіх люде/І на всІ часи, 8М копн я зверну Із првеедно1 
дороrн вбо оскверню двну ІСЛІІ18У, нехаймоя доля стане АftІІмене протилежною•. 

І 
8. Оnишіть вnаснІ ~льтурнІ смаки та вnодобання. Чи гідносите еи себе до nевно! 
суб~льтури? 
7. До яких суб~льтур еи могли би віднести звірів на цих кумед/і их фото? 
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топарантностІ у nроцесІ 
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методу. за допомогою ихоrо cycalm.crвo розрізняє JПОдеА за катеrоріимн . За 

возначенвим JІіпп.маnа, rромадсьха думка • чіплає яpnJIJ<• на базі певних 
характеристик. 

Стерео'І'П:ПИ виникають і звкріппюютьсвs:к результат суджІШЬ, що ФОР
муються під час співlснуванun в рlзаи:х сфера:х життедівльності. У процесі 

еволюц!Х суслільствв стереотнnІt можуть з'RJІЛятиоя. еволюціонувати або 
зникати. Люди не формують стереотипи самостіІІ но на бмІ влаского досвіду. 

в переймають іх від родичів. зп вйомих та із засобів масоеої івформеціl. НвА· 
частіше формування сте~типів, тобто стійюt:х образів лю,цини, rpytm або 
суспільноrоввнща, відбувається nепомітводлвІвднвіда. МоЖJШВО, 38адВХІt 
цьо111у вони утверджуються вк стlйхі малоюt, що панують над свідомістю 

J!ЮДПJНJ, 

Стерео'І'нпя 388ЖдИ сприймаються простіше, ніж реал:ьиі peqj, Завдики 

стереотипам вайсхладніwі ЯВІtща можаа окреслити двома-'І'рьома реченвв

ми. Схеметичне зображенІІІІ стереDТІrпу дозволяє вnм зрозуміти епіввідяо
wеиня правдивої та ХJtбоої lІl(Jюрмвдії в ньому. Тобто можва сказати, що 

стереотаtnам nритамавва •економія мнслеввв•. Особливістьстереотипів ПО· 
ЛІІNІЄ втому. що вон:и володіють підсвідомістю ик окремого індивідуума, так 
і суспільства 38J'8JJOM. Воюtвплютютьва наші діІ, поведінху, суджевпя про 
рІзні ІІвища та навіть на хід суспільних подій. 

Стерео'І'ипи виконують багато функцій як na івди11ідуал:ьиому. так І ва 
груnовому рівні. Серед них ваJ\rоловІLішкми є відбір івформадії, s:ка tnpoci· 
юється• через стереотип; створення і підтрим:авнІІ ПОЗІІТІJВноrо образу себе та 
своє У групи (етносу, професіІ\ної групи тощо); обr'руІJтуванвя і! виправдення 

nоведі 11 КІІ nевної групи. 
Ісuують рlзuомані'І'ні класифікації стереотиnів. Rаnр11клад, за змістом 

стерео'І'иnп оодіпвють 118 професlі1ві, фізіоrвомічиі та етнічШ. 
ЛрофІtсійкі cmІt~omunu - це узаrвльвеві обр83ІІ ташовnх предстевивхів 

окремих nрофесій. Наприклад, охоровцв383ВJІЧ8Й уІІВЛА101'Ь схожих ва героя 

голІаудськоі ківостріЧІ<в - ШІІрокоппечв:ммовч:азюш красенем звелвчезпи· 
МJІ кулакамв. яквй вміє поводuтися зl3броею й володіє карате. НаспраІІАі ж 

охоровцf!JІі ооосім не обов'язково бутtt c81de твюrм. Головне ДЛІІ нього- від· 
nов!дально ставит:ися до своєї poб<yru, вміти поводитися за nевних об<:тавии. 

здаТІІІсть заздалегідь обмірковувати майбутні дії, оІаявлятІІ серед оточуючих 

ТІІХ, хто може становити небезпаку. оередбачвтизаrрозу то вміти lівідзерІJУТІІ. 
Люди nостійно СТІ~каютьсн Із професіmшмJІ стереотиnамJІ. Це набуває 

особливого значення в nеріод, коли молодь обІfрае nрофесію. ІІі.д ВПJІ[І80М 

деІІКІJХ стерео'І'nnів імовірна загроза прппуститися помІІЛКІІ. Тому юва.кам І 
дівчатаІІІ завжди потрібно пам • итатв, що уяв.~евв11 про професію можуть бути 
неповниюt або викри:влеИ1UІ1І,І тому слід вивчати 11 анмізуватв івформвдlю 
з piзu1t:x джерел. 

Фіо~іоlноАСі'4ні c:mІtpІtomunu r"рунтуються на визнавві зв'ІІзку міжзовніw· 

nістюта рисамн характеру людІІви. Наприкnад, вважається. що л:юди з пов· 
ними губами доброзичливі. а иеве.'lИКі очі хврантеризують урівноважених 

осіб, оІрtщх своїм ідеалам. Л ри цьому необхідно nам'ятати, що у nредствв· 
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внків різиих аародів існують різні стереотиmr щодо аоввішшх:rі. Так, демі 

турецькі прислів'я-говорять про дурість людей високого зросту та ХІІТрість 
u:изькороспих, а анrпійц1 ае довірmоть рудоволосим. 

Еmні'Ікі стереотuІtифіксують взаємини міжетвічвимяrруnамп, nов'язан:і 
з ваціоиальви;м характером. Автостереотиn етносу оnисує самосвідомість, 

уявп:еаая етносу про себе. Гетеростереот1m змальовує образ imnoгo &mocy. 
Негативні стереотипи слід долати, адже такі уя:алеввя nогано вnmш810ТЬ на 

розвиток діалогу різню< етвічmІХ культур. Інколя cтepeoт>mlt вW<орпстовують 
JІJ< зброю для проnагаидІІ расизму та ксевофобіі. Дпл првкп:а.цу можна вавестJІ 

антисемітську проnаганду в Німеччині у 2Q-30-x роках ХХ ст., яка стала 
ідеологічною основою l<Оло:косту та призвепада винащення 6 млн євреїв. 

Етаічиі стерео= часто використовують nоJ,Jітикп з власною метою: 
одuі - щоб вnосити розбрат між різІШмп народами, інші - щоб створити 

!'рунт дпя поедианвя культур. Етві'Ші стереО'І'Иnивикоростовують як іостру. 
мент в інформаційній війні, попітичmrl< змагавнях та чарвому піарі. 

Велика кі.;tькість стереотиnів є результатом спрощевого сnр>rйаяття хи· 
тросnпетівь СКJІадио1 системи жаттєдіяльвості сусnіпьс'l'ВВ. У шаленому pttT· 

мі сучасного жаттв людя-м зазвичай бракує часу, щоб розібратися в істив.иій 
сутності тоrо чи іишоrо явища, його емоцій:tІій характеристиці. тому люди 

?~ Н838/ть прмJUІЗДи nобутових, нацІо· 
ttal1t*IМX, соцІальних стереотиnів, 

з я~и ми nостійно стицемось у 

nоесякденному житті. 

спрвіІмають його мехавіч:по та, не аа
мислююч:ись, відносять до певно) груnи 

чи категорії, тобто стереот1Іпізують його. 

OrepeoтиDJt дають змогу точніше ne· 
редати суть повідомлення та зберегти час 

Проаналізувавши телевІзІйні ролики, британськІвченІ смали nе
рел!~ найnоширенІшик стереотиІ')ів у рекnамІ. до ньоrо увійшли. зокрема, такІ; 
nоrений одяг І зачІска - обов'язковий атрибут розумних людей (наnримад, 
учених). 

Мами заВJОС'ДИ знаІ01'Ь, що саме здитинооо не так. 

Будь-ІІJ<а дУРІсть ЧО1108іІ(!І (наnриклад. засунути ооба.ку ю nосудомийноі r.оашини 

або пройтися у брудномУ езутті по чисnй nІдnозІ) викликає в дружини лиwе усмішку. 
Успіх цр'єри залежить 11льки від ваwоІ здатнооті створювати враження на 

керІвниІ<.а. 

Діти нІкппи не Тдяrь фрукrи й овочі. 

Усі мешканці скандинавських краін - бІляві та врnАfІивІ. 
Чоловікам ІжІнцм надзвичайно поюбається nроцес керування автоr.ообілем, 
якиіІ нІкппи не буває наnруженим або нудним . 
ЧоловІки заВJОС'ДИ ледачІ, ж•нки - навnаки, nостійно в моnотех, зазвичаіІ по 
госnодарству. 

Будь"Який меД)оІчний преnарат дJє одРазу й має гарантований ефеІ(Т. 
Шоколад змуwує жінок вnадати в ейфорІю. 

Найцікавіше заняпя молодJ -істи чіnси. 

Чи згодиІ ви з цими стереотиnами? Які ще отерео111n" ви nомІчали в ремамІ 
різноманітних товарів чи nослуг? 
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дпя i!oro сприйняття. Зокрема, ддя NасовоТ 
ком:унінвцІі а8ЖJШВО ви:коростовувати ма. 

соаі с:тереотнnІt, щоб інфор~ сприіmяла 
бІльшість соціуму. ВААчастіше їх використо
вують у реклм.і. НапрНКJUІД, було помічено, 

що, обираюЧ!І о евІІНА nродукт, nокуnець орІ· 
єнтується ое оа раціональну інформацію, яка 

Чому, на ваwу дУМку, ІІІОД· ? 
СЬІСИЙ заrал сприймає стерео

тиnні уяаnення як дост08ІІ)Ні? 

ЯІСІ wnяхи вnливу взрто -о
риствти д/ІЯ nодоланмя стерео

тиnних уявлень? 

допомогла б 1\oro обрати, ана ту, що не суперечитиме вибору, який вів зробив 
раиіwе, та підтвердить l!oro звичні уяалекня 1\ установки. 

ЗрозуміJJо, що відnовідно до тоrо, я:к сусnільство складаєтьс.я з різво
мавіоrпих соціальних rpyn, верств, страт, що рlзош·rься за конфесійвнми, 
иацlоиальuими, соцlальинм:и, політнчuнмІІ та rеидерtШМІІ ознаками, сте
реотюш також поділяються на групові, паціопальнl, державні, реrіон8J1Ьві, 
peлiril!tn, расові, соціальні. rендерві, політичні та Івwі. 

§ 10. ПОНЯ'ГТЯ ДИСКРПМІНАЦІl ТА УПЕРЕДЖЕННЯ 

Корм оо nрмrада1'11 
З курсу nрааознавстеа nригадайте, що rоаорtпь КонС"ІиlУЦІя та 3аІ(0НИ УкраТни 

npo стааnення до nредС"Іавников різних етнІчних ra реnІгі~них груn. Чи всі еони 
корис-rуються рівною noearoю та nравами? 

• ДuсІСри.мІначLя (від лат. dl$crlmina/Lo - розрізнення) - навмисІІа 
обмеження вбо позбавлеи:на прав певних категорНІ громадан за їхньою 

расовою або націокапьною вмежкістю, політн'Іuими або реліrіІtни:ми 
переконвщtяМІІ, статтю тощо. 

На думку ексnертів правозахисної організац.\ У • Міжнародна амністія •, 
доскримінацІя заперечує саму ідею прав людІtНІІ. Це СІJСТЄХВ'І'ИЧНВ від

мова у повному спектр! uрав окремим особам І катеrорІІІМ людей через 
те, кІfІІІ вови є і якої думки дотрн11уються. Людно І дуже просто в чомусь 

відмовІІТІJ, якщо вважати її •недолюдuвою•. Саме тому кіжвародuе право 
з прав людинІІ tруuтуєтьс.а ва npІJпцrsni повпоТ заборона дuскрнмінаціі. 

Цей принцип знаЛшов своє відображеuнn у Заrмьній декларадіі прав 
людини та багатьох іRШІІХ міжпародних коввекціІ! та угод, до JLКИХ 

приєдналася й Україна. 
Одпак дtІСКрІІміпаців за такшш ознвкамІІ, nк расова чи етнічна прн:на

лежпість, соцІальне nоходжепнn, віросповІдання, стать. сексуаnьвв оріепта· 
цІn, вік та стан здоров'я, або павіть за декількома GlllfX одразу. залишається 
ДОСІіТЬ ПОWІІРЄІІОЮ В ріЗНІ ІХ формах у ВСіХ краіІІаХ. СВІту. 

Днекримінація тягне за собою юtзку веrативuих наслідків: 

nрІtзводІІть до nриtшжеlШЯ гідиостІ окремоі особнетості або груnи 
івАІrвідів, позбавляє їх участі в суспільво-гроМJІдському жнтrі; 



Тема З 

• обмежує комунікацію (яка є пеІrід'ємним процесом взаємодії між-людь
ми, завдяки 'І-Ому відбувається обмін інформацією, досвідом і виявляється 

С}"ШlС'І'Ь ЛІОДИRR); 
• призводить до страждав:нь, комплексу неповноціняості, постійних вну

трішніх пережи11аиь і ,цискомфорту тих людей, ІП<і зазпВІОть дискримінації. 
Яскравий nриклвд дискримінації за стаиом здоров'я - дискр!Шівація 

іІІвалідів, яка є особливо відчутною у краївах, що розвиваються. Люди з 
особливими пе1требами становлять 10 % населен:ня нашої планети, а в де
Якttх краі'вах, ЩО РОЗВИВВІОТЬСJІ, ЦJJ Ч8СТИRа с.яrае 20 о/о . ВОRИ СТЄНОВЛЯ1І'Ь 
найвразливішу меншість у світі. Іп.коли інваліди позбавлеп.і навіть базового 

досвіду. Ум не за11Ждн вдається закі!J'UІти ПІКолу, дуже часто вони не мають 
мож.n:ивості отри:м,ати роботу 1 навіть створити родину, брuи повноцінну 
участь у Ж8'М'і суслільства. Наприклад, відсутність спеці ал І>ІJІІХ умов длJJ 
пересуван:пя містом ДЛJJ людей ва візках призводить до того, що вови мусять 

проводити увесь qac у межах оселі. 
Ще один приклвд такої дискримінації- це особи з ВШ/СНЩ. Людям з та

ким стутусом, або аааіть тим, кого просто в цьому підозрюІО'І'Ь, можуть відмови
тивотримввп.імедичиихпослуt',житла'І-Ироботи,ув"іздідоівоземвоїдержави, 

Украінські nараолІмnійцІ 

від ких можуть відвериуrися дРузі 'U! 

колега. Інколи їх виr8НЯІО'І'Ь з влас
кої родиЮІ; Щомі вввіть в.ипадки 

фіЗИ'LНОГО васИJІЛВ та вбивства. У ре

зультаті страх пі.р;кор.итися дискри
мінадії утримує людей 6ід того, щоб 

зверпуrисяза доnомогою в лікувавп.і 
або відкрито визвати свій статус. Та

ким 'ІШІ.ом суепі.п:ьство nозбавляється 

можливості ВЖШІІlТИ певних заходів 
щодо боротьби з епідемією. 

Інша поширева форма дискрпмі

нації-дискриміваціJJ за віком, або 
ейджuз.~~t. Так, зазвичай роботодавці 

оголошують вакансії з певвпми 

обмеженнями за віком. 

Прочитайте оrnлошення про вакансП диреО<ТОра філП, 

ме було розміщено на одмо~ з веб-сайтів із nрацевnаW'JУВ8)tня: 
НацІональний лІдер на ринку C'rJ)IIXyiiШ<HA життя oronowyє еІдкркття 88JС8НСІ1 

на замІщеttня nосади диреІ(Тора філіТ (аrІІІІцП)- керІвника аІ(Тивних nродажів 

СТр8)Іових те фінансових nocnyr фізмчним особам. Вимоги до осандмдате: чоло

Вік, вІКQм ЗО-45 рсжІв, з вищою nрофільною осе!т010 та досвідом роботи на керіа

них nосадах не r.l8ttwe 5 років, rотовиі1вчитися: nрожІ'\вання в Києві - не менше 
2 рсжІв; досвІд роботи у страхових камnанІях необов 'АзковиА. 

Чи nомІтмпм • у ц..ому оr0110wеннІ -- дмскр-ІнацІІ? За --
03Н8ІС8мм? Rtd а наиденмх 8Ммоr рр ІС8ндмА8Т8 ви ВUJКНТ8 оІІt'рунтова
н-м, вtІІd - нІ? 
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Неrатявкв:м явищем є людські 38бобоВJІ, пересуди n упереджЄШUІ. 
• У•~~іІж~н~и - це неспрааемнва, хибна думка. яка з'я:вляється щодо 

tудь-кого або'іого-вебудь зазделеrі,ць, без озвайомлеввя, та пов'в38Яе з 
ІJ~Ю відповідне ставлево я; тобто це антиnатія, заспована ва стереотипах. 

УсереджеІШв сwrьн1шІ серед осіб із вевисокю.t соцІальним статусом або 

серед таких, чий статус різко поrіршявс.я. Упередженив І дискримІвація 
взаємопов'язав:і: уоереджевля оризводять до дискриніваціі, а дяскрюdка

ц!я підтримує упереджене ст88Леввя. 

ЛюДІІ часто ВВRорtсстовують упередження ДJІВ підтвердження власялх 
суб'єктnвих суджекь, для того щоб виправдати свою дпскрюоjв&.ЦійJ!у nо
ведІнку. Зазвичай п:юдива не усвідоJ!VПОЄ власвого упередженого ставлея-

08010 • з.rеп_д_1J8цhІпреалІQДННи8Ід 10. 12. 1948p. l 
Cтsm І. Усі лоод11 народ>І(уІОn.СЯ вільними і ріВІ-Мми у своІІІ І1дІюстf та правах. [ ... ) 
Ствтrя 2. Кожна лоод11на повинна мати всі nрава І свободи. nроголошенІ цІєю 

Декларацією, незалежно вІд раси. кольору шкіри. статі. мови, релІпї, nолітичних 
або Інших переконань, нацІоналЬНО<"о чи соцІального nоходЖення, майнового. 

становоrо або іншоrо становища ... 
Стsтrя 7. [ ... ) Усі лоодм мають право на рівнии захист, еІд якої б то не було 

дЖ:крнмІнаціІ, що порушує цю ДекларацІю. ( ... ] 
/(Q88 цІІІ,.Ю3&1ІJЮТпр8818q11188І /~С806QQ 

*04.1t.1~p. 
СrВТТІІ І 4. Забор<жз дискримінації. 
Користування nравами та свободами, визнаними в цій Конвенціі, має бути 

забезnечене без дискримІнацІТ за будь-якооо ознакооо - статі, раси, кольору 
шкІри, мови, реліпї, політичних чи Інших nереконань, національного чи соціалЬ· 
ного nоходЖення, належностІ до національних меншин, маІІнового стану, наро

дЖення, або за Іншою ознакою. 

ІІІЬ.Н.родн~~ к-нцhІ про ~цJю кht форм р8С(ЖО1 
АІfС~цJ18Ід21. 12. /9е5р. 

Стsтrя І. Расова дЖ:крнмІнацJя - це будь-яке розрізнення, виняток, обме
ження чи nеревага за ознаками раом, кольору шкіри, родового, нацІоналЬНО<"о чи 
етнІчного nохОдЖення. метою вбо наслІдком яких є знищення або nрименшення 

визнання, використання чи здІ~снення на рівних засвдах nрав людини та осно· 

вних. свобод у всіх rалузях сусnільного життR [ ... ]засудЖУється будь-яка npona· 
гвндв Ізабороняється будь-яке заохочування раоовот д11скримІнацJТ. [ ... ] 

Рамк081/конаенцІ• про :иvtж:rнацІональних меншин 1(/1 01.02.1995р. 
Стsтrя 4. СТорони зобов'язу10Ться гарантувати особам, які належать до на

ціональних меншин, право рІвностІ nеред законом та npaeo на рІвни~ nравоамА 
захмст. Тому будь-яка дисхрммінацJя на nІдставJ приналеJІОЮСТf до національно! 

меншини забороtuІється. 
КОНСТІfТУЦhІ УкраТни 8Ід 24.08. 199е р. 

Ствгrя 24. Громадяни мають рІвнІ КОНСТ\1ТуЦІйні права І сеободІ4 та є рівними nе
ред законом. Не може бути привІлеТо чи обмежень за ознаками раси, кольору шссІ· 

, nолІ'П<Чних, релігіАних та Інших nереконань, статі, етнічного та соціальноrо по· 
А)О(ення. майнового стану, місця nроживання, за мовfІими або Іншими ознаками. 



-r, Прочктаеwм д<ЖУМеНТИ, зеерЮть увагу 
на час Іх nрмМняття. Як ви вважаєте, чому 

JJPO ом ом трмеапоrо nеріоду на держав· 
ноuу та МІJСНІІР0АН0МУ рtВНЯХ приймають· 

ся дасум8WТМ 3 J1І)ОПЩіі дисхрммінаЦІЇ. 
ІЮТРІ щоразу nІдкреелІОtОТЬ іх значущість? 

ДемарацІя nрав nюдини І громадянина 
на nowтoaltl марцІ 

Тема З 

ня до інших І вважає, що це ВACJJ:!. 

док об'єктивноrо досвіду тв oltiюnt 
КОШ<ре'fВИХ факт\в ЧИ Вч:в:в:ків. 'Гu<, 

чере;~ упередженість керіІІІПІК мсже 

вважатtt, що асі Aoro підлеглі -
ледачі і! некомпетентні, хоча ва· 
справді це не тан. 

Боротися із упереджеНІІЯюt 
можна, лише зосереджуючксь ка 

ситуацІях cnJвnpaцi та взвємодії, 
орІєttтуюоrІІсь na nІдвищенвя статусу. 
Для захttсту цих прав важливе 

зкачею1я має міжвародна cniJІopa· 

ця, яскрав11м nредставвпном я:кої є 
Організадія 06'єдв8НВХ Націй. ООН 

ароrолоtпує ріввоправ' я жінок і чо
ловікіа. ріаність орав малих і вели· 
КІІХ нацІ і\, ро38ІІТОК ооваrи ДО прав 

і свобод ЛЮДІІНИ Не3МеЖИО ВЇД раСИ, 

статІ, мови та реліrіІ. Забезпечення 
ріаИІІх орав відображено в 3аzаАьніІі 

дtкАараціТ npatJ А юдини. Ва її осно· 
ві розроблено nрограму спі.льипх діі\ 

держав щодо захисту цпх прав. 

Держава лише тоді є демокрRтІІЧ· 

troю. коли воКІІ справді звбезnечує 
віль•шіі І рlвюІіІ роо:еиток усім своїм 

громадянам незалежно від їхвьоrо 
nоходження. 'Гом у ва націовальному рівні держави аркіІм8.101'ь відаовідие3аКо

uоД88СТво, яке дозвопяє бораmся й 38ПобіrаТІr ВІІЯ:881\1 диск р.кмінації тв расизму. 

§ 11. ТОЛЕРАНТНІСТЬ 

)f ...... о r raдr14 

Чи 38ІJІ(Ди ото-<уІО'<і ПОДІ111ІЮТЬ нашІ смаки та вnодобанно? Чому? 

• To~&tpoкmкicm• (від лат. tolerantlo - терnІння) -моральна якість. що 
виявляється а повазі інтересів. nочуттІв, авІІ•tок Ішпюс людей. Ц~тeprnn.re 

ОТ8.ІІJІСІІОЯ ДО дУМОК, ЩО не збігаЮТЬСЯ G ВЩІСЮІМІІ думками, D031flti8MII, ВІ· 
рунаннями, терmrмістьдо критшш, до noвeдiFrKІJ іиатх. Вона nередбачає 
ЗВХІІСТ та обrруптуваиия власної nознцІі. 

Tepмlu •толерантність• у систему суспІл.ьшtх відпосип прийшов до ввс 
з медJЩІІНІJ, де означає втрату організмом зaxttcнoJ реакції проти аїрусів та 
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стороІіІdх оргавізмі в. Теки:м чином організм ве бореться, а призвWІаюеться 

40 чужорідних організмів. 
1995 р. ЮНЕСКО зробила СlІробу сформулювати офіці/tве ЗІІ.ачеІ(f(ІІ толе

РВІПІІості у •декпараціУ принцшrів толерантності •. Серед всього іmпого, в 
цьому вичерпному докумевті толерантність означає •nовагу, пр1rйняття та 
поціпуваяпя розмаїттл світових культур, форм самовиражеп:пн й способів 

вщrмеяия людського єства ... ТолерептfІість є гармокін у різвомавітвості•. 
Івкол:и замість терміна •толеравтпість• вживають його сввон:ім- слово 

•те_рппм.ість•. Проте ,целкі дослі,ципюr із такRм вживаввим не по:rо,цжують
ся, вв.голошую<rR, що тертоость означає лише здатність поблажливо ста

вптнея до irrmoї точки зору, навіть rreaнy зверхність щодо цього вjдмів:пого 
поглн,цу. Толерантність вnТомість передбачає прИХИЛJ>ність, готовність до 

дівлогу та сnівnраці. 
Головною вимоrою толерантної культури є вільне сповідування кожним 

rромадІШИНом, сусnільною rрупою, сусnільстsом у цілому обраВ:Jіх мораль
них, суспільпо-політичпnх, світоглндпкх поглн,ців, а також терпиме, поваж

не с1·аапеппп до подібного вибору інших. Тому для толеравтuості вирішаль
ним. є розуміпня поглядів, звичок, nочуттів, вjдмінпих від масних. 

Толеравтпість є обсв'язкови:м прющиnом будь-якоrо демсжрвтИ<rПого 
сусnільства та соціал:ьвоі держави, адже це взаємоповага через взаєморозу

м:іияІІ. Вона необхjдва для мирного і свувания в усьому світі та в усіх сферах 
життя. Недарма основні ·релігії світу rrрІr,цілІІЮТьвелнку увагу толеравтпостl. 

Толеранrність є веобхjдпою умовою досягпеппІІ rарм.опії в сусnільстві й 
особистого щастя кожвої людини. Вез неї uеможлпво досягти виєокнх позІt
тяв:пих взаємовjдвосив :па всіх рівнях особистого, соціального і політИ'І:пого 

життя як у середиві кр8Ї8:И, так і в системl 

міжпародпкх відп осип. 
Одшrм із мючових nрИІщипів сrrівжиття в 

мультикультурвому суспільотні є ВJrХОванпя 

топераптвості. Це пі.цкресп:юють вітчнзпя:ві 
і зарубіжкі вчені. Наrrрпюrад, амерІІКапські 

Порівняйте зміст різних репІ- З 

rійних канонІв про;е, яким має 

бути ставлення до 1110дей. Що 
сnільного в них'? Яіd КІІН<ЖМ вм 
додали б іще? 

1 мовою докуменТІв./ . 
1,.----..;..;.....;:;._ __ ,... Брахманізм: Не робІть Іншим тоrо, що було б боляче вам. 

якби було зроблено вам ( Махабхарата; 5: І 517). 
Бумизм: Не заnодійте іншим того, що самим здається боляче (Удана-Варга; 

5, 18). 
Іслам: Жоден із вас не увірує nо-сnравжньому, доки не nочне бажати братові 

своєму того ж. чого бsжає самому собі (Сунна). 
Зороастризм: ТІл~ той за nриродою добрий, хто не робить іншим нічого, 

що неrарно дnя самого себе (Дsдистан-1-диник; 94: 5). 
Іудаізм: Щонеfо\ВоиСІ<е тобі. не роби ближньомусвоєму(Талмуд; Шаббвт; ЗІА). 
Христт~нсrво: То ж усе. чоrо ви бажаєте, щоб чинили взм люди, ток само чи

нІть І ви ім(НовиііІ ЗsповІт; Євзнгел/єs(/1 МатвІR; 7: 12). 
Конфуціанство: Чого не бажаєш собІ, не роби й Іншим ( КонфуцІііІ. Лунь IOR; 

15: 23). 
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мислителі А. Комбс, К. Роджере І Ф. ФyJtJІep вважають, що вюс:оваuвв мм 

здІі\снюватися на альтерва'ТІtІІu:ій основі, враховуюоm індиШдуальну ідентиЧ· 
ІІІсть кожного. Будь-хто заслуговує ва nовагу, незалежно від кот.ору шкір я. 

nерекоtrвнь і віруиnь. 
Мульти:культурва rрамотu:ість є тією базою, вкою ttacaмnepeд має ОВО· 

лодітп сусnільство. Кожна особястІсть має сформуватя масне СТ811Лен:ав до 
своєї твіІІШІІХ етu:ічних rpyn, гвучюm підхід до сnриІ\ввття ваціонал:ьІПІХ 
та ку11Ьтурша норм, усвідомити 'І'ОJ\ервятвість як uopaty nоведінJ<и, аби не 
допустити расвзм, ксенофобію та дІІскрнмівацію. 

§ 12. ГЕНДЕРШ СТЕРЕОТИПИ 

Кормсмо nрІСІ"8ДАІТМ 

Якими сусnUІьстео бачи~ традІ1ЦІАні pont чоnоеіІса А жін01? Яіd риси характеру, на 
aawy думку, притеманнІ чолоеІ-оІй ara11. а яю -жІночій? 

• Г•кд•ркі. cm•~omкaa - це внутрішuьосоціат.w установки щодо місця 
чоловІка та жівюr в cycni.Ju,cтвl, іхві"Х фуи:кцІІ\ та соціальних завдань. ЦІ 
стереотиmt стоять на заваді розвитковІ вовюс: відносив у соціумі тв побу

дові демократичвого суспІ.m.ства. 

Основвий rеидерш•й сте\)ВО'І'ип - те. що ж\Нl(а створена т!Ju,ки длs1 хат. 
в іх справ. дітеn та церкви, зкаходнмо, иаорІПUІад, у теоріі Фрідріха Ніцше. 

Така поз1щія була nрнтамJшна суспільству до початку ХХ ст., вокв залеж&· 
JІ& від ставлептІ сусnільства до жінки взаrаm. Цей стереотип дУЖе rлибоко 

проаn:к у JtJОдську свідомість, тому n аnпІ деякі чоловіки вважають жіш<у 
лише матір'ю та rосnодивею в домі, а ве особистістю, яка може вирішувати 
суспільяісnрааu. 
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Ще один: rев.церн:ий стереотиn. пов'язаний із суспі.Jи.иим ставленням: до 
жіІІна, - її вездатвість братв участь у державюtх справах. Суспіл:ьство ае 

завжди прислухається до думок жmочої половини людства. Підтверджеаня 
цього - незначна кі;п,кість жінок, SU<i займають високі управлінські, кершві 

державні посади. Цей С'І'ереотпп з'я:вився в вашому суспільстві ще зі старо· 
давніх часів: його успадкували від релігій та уС'І'оїв життя ранніх цявіл:ізаціj; 
і культур. З часом він має зникнути зі свідомості суспільства. 

Сучаеві rеадернІ дослідження вказуІО'І'Ь ва відмінність психологічних ас

пектів чоловіків і жінок. Жів:ки частЩ!е ухвВJtЮють рішеЮіЯ, вшідиі для 
всіх учасІПfКів nроцесу, а чоловіки - попри те, що ріmе)'[ИІІ може завдати 

болю іншим, дотримуІО'І'ЬСІІ власних прии:ципів. 
Недоо;ільво говорити про єдину 'ІОловічу або жіночу роль. Чоловічі та 

жівочі ролі різні за змістом, але залежать одна вlд одноі та допов11:10ють іх. Це 
зумоа.лево TJ'[]II, що чоловіка у nроцесі виробиицтва зaihtsum nровідні позиц!У, 

тоді як жіІІни були змушені вести хатню роботу й не мали 3:\І<оrн утвєрдиmси 
у професійвій сфері. Такі соці.аль.во-ековомічuі умоввістали однією з при
чин формувания чоловічих і жіно-х С'І'ереотипів. 

Дехто й досі з упереджевним ставиться до виконааня чоловіком і жі:в

кою певвих ролей, наприклад, коли батько бере відпус'l'Ку для догляду за 
дитиною, або жів_ха займається традицій1Іо чоловічим видом спорту . 'Го му 

зараз, як иіRолн, ми 1\f&Ємо сnрияти розвиткові індивідуального МІ<С.ЛВІІRЯ, 
критичво ставитися до нав'язаних вам думок і KOЖJ'fY ЛЮдиJ'lУ оцінювати 

SU< окрему особ>Істість з позиції її моральвих і професійlШХ хара.ктеристІІR. 
Результат розповсюдження геидерJ'lИХ стереотипів - явище геадераої 

двскримінаціУ, тобто двскримінації за гевдервnмн озвакамп. 
Гендерні стереотипи в сучасвому суспільстві можуть бути подолані шля

хом досяrвенвя консенсусу між соціальними ролт.m та наділевням жінок 
і чоловіків одваковимн можли:востям~ щодо самостверджевня. Необхідно 
докорівно зміниrn застарілі uоrлкдв ва такі, які відповідають 381Штам су

часного суспільства. 

Hentl ОнмІЦ8НІІО 
Майстер сnорту України з боксу, ІІОІІОДІІрка Куб~ Украіни 

(2003 р.), бронзовоІ МЩUІЛІ Чемnkжату Євроnи та срібtюІміжна

родиоrо турніру в Будаnеwті (2005 р.). 
У 16-річному віці дівчина самостійно ЗнайШJ\8 свого nершого 

тренера, а ье за рік тренувань Неля, змагаючись Із досІІіченим., 

суnротиа..ицями-бСІоссерt(ІІми, здобулз nepeмory в Чемnіонаті 

Києаа. Мріяла естуnити до сnортмвноrо Інтернату, де колись тре

нувався Володимир КЛИчко, але, на жаль. у наІІ'Іальному заІСЛаді 
не було ІСЛ8сІв /JJIA дЇВ'І;tт. Тренер не відмови&СJІ Н38'18ТМ діІІ'Іину 

й далі, відтоді Неля трИ'<! на тиждень тренувалася в сnортінтернаті, вктрачаючи на 
WЛАХ ДО 38ІСІUІДу 41'0,Q14НИ ЩОДНА. 

СьогоднІ Неля- не nише талановита сnортсменка. Вона закJнчила nедІlГОrіч
ний університет і зараз навчається в аспірантурі. 
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ДІІСІfІІ r rtr..".Dю«a YJtpaFнl: 

...,. • • --•• -·· aQIIНfQ" 
УІЦ)ІІіноса Оксана ДІжисеt<ко розnочала nраЦІОеатм в звкордонному Інвести-

ЦІйному баносу 2004 р. І~ СТ8JІ8 еоце-nрезидеtПОМ УІфаfнсwсоrо реnану. 
За д11а рокм, у 2006-му, Оксана мусмnа ЗВJІИWМ'ТМ роботу на деtІкий час- маnа 
доm1ІдІІТМ ноеород;іСІЖу дІ<Уину. ВмІ<ОІfУІІ88 обоІr'- Оксани у цей nеріод укра
їнець Юрій, кандидатуру якоrо 3 нею noroд14nи. Ane коnи жІнка noeepнynac11 3 
деосре-nюі tUдnVcnи. вмІІ8МІІОСя, що 'Юnоеіос не збмр&ЄТDСІІ звіnWtАТи іІ місце, І 

вІдтеnер Оксана змуwеІІS Д/nМ'ТМ nосаду з кonerooo Настуmюrо року nосаду 

укреінкм скороПІJІи. 

суд з трудових nитань у ЛондонІ ухааnив рошенtІІІ щодо ttеnраІЮМірних АіА 

керівництва банку, адже маnа місце статева дискримінація - ДенисеНІtо скоро· 

П\ІІИ саме череЗ П IISfiтнicn.. ~ 8Иnадок - ІІС!ф88ИіІ nриклад дІІfІ Н8ЙМ8t ІИХ 
nрацівниць у ВеnикІІІ БританП І'ІІзета •Тhе Dally МаІІ• розtЮІІІnа, що Жінка виrра· 

na судоеий nроцес у ceoro ~ІІІ!ІІU'•ЦІ'І ....стмцJІІноrо бенку. 

Проблема Г8IWII)tiOI дискрммІнацІІ на робочому мІсці І УІЦ)ІІІнІ є досиn. ПО· 
wнpetiOIO. Про це сеrдчаn. чисnеннІ доспІдІrсенНІІ. У то4Іа час- ду111.е P111f<0 
наеажуються аІдстоюватм сеоє npaeo на rІдне стааnвння. Це nов 'язено зтмм. що 
nюди на визначають вмnадкм ДИСІфММінацІІза статтю м-твd, та 11 не 3Н810ТІ> про 
можливостІ захмсту себе в таких випадКІІХ. ОІфІм тоrо, самІ жІнкм, ІІКІ насамnе

ред І є жарт- ДИСІфММінацІІ. П не усеІдоuJІюооть. Зокрема, один 3 наІІвІдомі· 
wих тмnІв дискримІнацJі - •скn~~на стаnІІ•, коnи жінки, ІІКі трмеаnиІІ час nрацrо

ють у пвеній ІСОNІ18НІі, Н8 nІдіЙМ8101'ЬСА кар'єрн~WМ СХQДІ4ИК8МИ через С8010 ОТ8ТЬ. 

Адже згодом вони стануть мат~. будуть 38ІСІІ0n0тані хаntімм сnрава-. 
Дещо nоДІбне траnиnося і! 3 Денисеt<ко. 
·За украінськмм законода8СТ8ОМ (ос:обІІИ80 в дІІР*УСТ8НО88Х) жінку чм чоnо

вІка не можуть звІnwrити, якщо 11 беруть 8\ДІ1уСТІСу 3 доrnІІДу за дИТиною. У'rІм, 
nриватно КОМПІІНІ1 часто це собІ до380111110ТЬ. що є дж:крм-.ацJєю за 03ИІІКОІО 
стаtІ•. - додає coцJonor Тамара Мврценюк. 

?: НаеедІть еnаснІ nрикnади дискри
мінІІцІІ зв статтю. Як аи вважаєте, хто 

чaotlwe nіддається диокримінаціf: жінки 
чи ЧО/КІІІіо(и? 

З. М8Т8рІІІІІ8- сМrа -.dw·I/IЮf/d. de 

Рене Декарт зазначав: •Не слід 
надввати особлиsоУ вiprr тому, що 
мен! nрпщеплено зв посередв:пцтвом 

rrрЮ<Ладу та ОВІІ'І8JО •. Ці спо ва ма· 
ють певне понснеІПUІ. Сусnільство не 

стоїть 11а місці, воно перабувас у rrpoцeci безперервноrо розвитку. і тому уста· 

лerti тредиціІ та звичаІ також маJОТЬ евотоціонувати - денкіа пих тревс
формуються відоовідІІо до новоrо стилю жипя сусnільства, Інші nоступово 

відмиреJОТЬ, нетомість зв роджуються нові. 
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§ 13. РАСИЗМ І КСЕНОФОБІЯ 

Кормено nрнrадети 
З ІСУреУ ІсторП nри11!д8ііі1'е nримади ворожоrо чи знееажnивоrо ставлення предотав· 
ників одноrо народу або етнічної rpyn>t до Інших. До чоrо nризеоД>Іли такі в>~nадК>І? 

Одними із аайя.скравіших виnвів дискримінації epacШJN та ксєн.офобІ.я. 

е Pctcu..f•(вi,ц фр. raclsme) - сукуп:иість антшrаукоJІях ковцепцііt, що !'рун
туються на положевві про психічну та фізичну веріввоцікність людсьюІХ 

рас, икі nоділиються ва •вищі• (повноцішrі) та •нижчі о (веnовноці:пві). 
Расизм проповідує обмеження можливостей с6ціального розвитку окре

мих расових або етв:і'tНих rpyn, перешкоджа.є соціат.аому прогресуіі 

JЮ3Виткові обдаров1ШПХ осіб, перекриваючи їм шлях до різнях видів ді
яльності через расову приnалежність. 

Перші уявленвя про природну нерівність рас вІШИкли в рабовласницько
му суспільстві. ням виправдовувалв відміниості між соціальн:и:м:и страта

ми рабовласників і рабів. У середиьові'ІlІому світі ці уявлевшr уІ:Сріпид~~ся, 

оскільки вrmраадоuувалв станову нерівн:ість. 
Теорія расизму базується на іде~ про поділ людей аа вищі і нижчі раси, 

де nерші є творцями цивілізації і покл:икані панувати вад інпшми, тоді як 

інші не здатні створювати й засвоювІLти високу культури, тому й приречен:і 

бути у ролі експлуатованих. Перші узагальнюючі nра.ці з расизму з'ивилІ1СЯ в 
cepeдmri ХІХ ст. У трІLК1'а1'і •досвід про верівиіс'І'Ь людоь1шх рас• один з вІlІ\
відом:іших 'І'еоретик.ів расизму Ж. А. Гобіио оголоснu • вн:щоюо расою бi.n$JJIИX 
блакитвоокихарій.ц:і:в, яких він вІl8Ж8.8 творцямивсіх високих цивілізацій, 

що збереглися в •ва:ЙЧІJІ;тіщому• вигляді серед ариС1'ократії аімецьких аа
родів. Теорія Гобіво. засаовава all неправомірному ототожненні рас і мовнпх 
сімей, стма наріжвим КІLМевем бaran;ox рІLсистськnх концеnцій. 

Явище расизму є приводом .вивиквеввн внутрішнього вепорозумівня і 
м:іждержавн:их коафціитів. Сучасний расuзм у рі,звшс країиІLХ має свої ФОР· 
r.ш, оскІльки аа иьоrо BUJt1111Yди спецхtфі'ІВіlсторичв:і, куn:ь'І'}'риІ, соцІальв:і 
та itrшi особливооті. СучасІІі расисти стверджують. що всі раси і кут, '~'}'ри 
мають жити окремо одвІL від оди ої, ва власних •історичних територіях•, що 
вон:и не nови:вн:і змішува'!'ися:, аби не втратвтв ідентичність і самобутність. 

Але наукового підтве:рджеввн існуванню різких рве не існує. Біолоrам вда
лося розп:ізва1'ІІ тільки одву расу- людську. 

Критккуючи сучасний расизм, французький соціолог П'єр-Андре ТІL

rуєв зазва•ІІLЄ, що його прибічники nогоджуються з цією теорією. На їхню 
думку, представвики іншої rpynя не н:ижчі вас. Вови просто іиmі, при'І.ому 
радикІLЛЬво інші. lхвя інакшість означає прИ1ЩЮІову JІесумісаість з вами, 
коріввв цієї інІLКшості- не в крові (не в rевІLХ, не у біологічній будові), в в 

дусі, 1'обто в культурі. ОдRІLК, наголошуючи ва аесумісності Є'І'нічиих rpyn, 
ця нова форма расизму посилює с1'ару тезу про nоділ ва тІLК звані •раси о. 

Раси.з.w. як полІтика- це дискрим:іва.цІв окремпх осіб, суспільних rpyn, 
часткв:и населеивв, або груп людей. У вайстраmніших своїх виивІLХ - це 
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noл:iтtmo nерослі,цуввнь, щшюtжеm., rвпьби, васильства, uаrнlтопня ворож
нечі та неnршtзні, nоширення відомостей, що паnлюжать люwmу або rpyoy 
ЛЮДеЙ; 38ВД8ІШЯ IDROДii 38 03ВАКОЮ р8СШ ЧІt етніЧНОГО П0ХОДЖЄІШ8. 

НайвІДОМtwим теоретмк І nрактик расизму А.Qоnьф Гппер. Вtн ~Q!H f i.J.i• 
буа nерекоманий в тому, що у світі жмвуtь nредставники трьо• рас: засноt~t~иІ<И 

~nьтури (ар!Иц/), носії, або розnоесюджУ88чі ~льтури (неаріИсЬІСІ народи, на

nриклад, слов'яни), І руІІнІвни~и ~льтури (насамnеред, єереІІ цигани), Холо

кост. ІнсnІрованиІІ нацизмом. nІдаІе меJКУ е ІсторіІІ творі! расизму. 
Расистський характер нацистсько! Ідаолоrіі визначив nракти~ rtтлерівськоrо 

геноциду на окуnованій території Украіни, 1111 украінцІ та ІншІ слов'яни були 8И· 
значенІ як •нижча раса•. nересІ\іДуВаЛись та знищувались рома та cf>nj (цигани), 

а Є1Іреі взагалі перебували nоза нацистськими схемами •Н080fо світооблаwту
вання• І 11Ідпяrали nовному винищенню. КІнцевою метою ~ац/і мало стати 
•очищення• Украіни вІдП мешканцІв шлІUСом частКОВОІ'о знищення, деnортацІТ 

та асимІЛяц/1 украінсь.оrо населення. 

Причине расІJзму- не колір ШRipn, а людське шсслен.ня, і тому зцілення 
від расових забобонів варто шукати у змін! хибних уямень, що nротяrом 

бв.гатьох століть були джерелом концеnцН! про nереваги чи навпаки, низьке 
становtrще рlзІІ.RХ rруп людства. 

lснувавия расизму в УкраІні, м.оч:u:иів иаІ'руи'І'І ненависті й угруповань, 

lдеопоrічноюосвовою яких с расова й етпічна вuависть. визнано проблемою 

на державиому рівні. В укрвІнському суспІ.ІІ:ЬС!'Ві, на жаль, існують оргаві
зовалі групи людей, я:кl проrолошують расову чи е'1'ІІі чну ненависть одвією з 

підвалпtІ своєю діяльності - ! намагаються поширювати її. Серйозною про· 
бле.мою вистуnає безнарt<Ість nopymнrtкiв, а тахож ore. що зберіrається тен
деиціJІ не кваліфікувати pacucтcьtd иаnадІJ ІІХ моч:ІJНИ ка (рунті ненависті. 



І ~е~тИn~~ .................................. . 57 

Прі!ЧШ\ою расизму ак явища є ксенофобів. 

• В:стофобіа (відгр. хепоs-чужнйтарhоЬоs-страх)- нетерпиміС'І"Ь чи не
приязне стазлепня .цо когось чи чогось чужого, везпа.йомого та незвИ'tІlоrо. 

Ксенофобія ще з прадавніх «асів сулроводжувма.життя в ародів, які ЖШlИ 

на різнях територіщ<. fсторичво так складалося, що поява чужІПЩів. як пра· 
вило, не віщувалавічоrо доброrо. Найr!рше, що вони претендУВали на поля 

І пасовища, ва дружив і майво. ІнRо;щ впроваджувалоси суспільство, при
аосяч:иіз собою зміни. Хороші чи погані, глобальні чи незначні- це іише 

rmтав:ня, але чужuuці веслд собою реальну загрозу сфор~>~овавому сnособу 
житrя. Тому коqо·ві племена воювали з nлемеаами, які траІІJUUШся ва іх· 

ньому ш.пяху. 

Нині п:юДІШВ. так само, як у мшrулому, ааполеrли:во проводить видимі й 

невидимі кордоJцІ, відділяючи себе від чужих сві'Іів і людей, nідтри;муючи 
страх перед невідомим. 

Ксенофобія як світогляд може стати причиною ворожнечі за етнічними, 
націовальНдМИта реліrійпв:мп ознаками. ЗазвичаКксенофобія є результатом 

стереотаnів, відсутності достоаІрної інформаціі-про іиші.кул:ьтури. Під час 
особистого, тим паче близького знайомства з nредставниками іпши:х культур 

ЧJJ національностей погляди та ставлення до іхніх культур змінюються на 
краще -ксенофобія зни:кає. 

На 110'4атку весни 2009 року в КиєвІ розnочалася рекламна акція 
•SOSI Расизм!•. На вулиЦІІх мІста було розмІшено І ОО nлакатівІз соціапЬІіОЮ ре· 
КЛ8МОІО nроти расизму-та будь-яких виявів arpecli шодо Іноземців та nрвдстав· 
ників інших національностеі\, які nроживають на території Украіни. Акція відбула

ся завдЯки спальним зусммям Головного уnра!іІЛЇІ1І<Я у сnравах національностей 

та рвліrій КиіеськоІ міської держаеноі одмінІстрвціІ та Громадського об'єднання 

•SOS! Ра.смзм!•. ас-на Ідея цієі камnанії - у nростій та яскравій формі розпо· 

вісти жителям Украіни npo nроблеми расовоТ та ІІтнічноі ненависті і звернутися 
до суспільства Із закликом бути однаково толерантними до nредставників різних 

кацІональностеі\. 

ПІдтримати акцію та стати обличчями рвклемноі камnанії nогодилися відомІ 

люди, зіРКИ вітчизняного шоу-бізнесу, сnорту та журналістики: Ірина БІлик, СавІк 

Шустер, Віталій Рева, Влада Литовченко, Андре Твн. АндрІЙ Кравчук, ВалІд 
Арфуш, Віола Кім та Інна Цимбалюк. 

ОсобливІсть цього npoeiCI"/ не тільки у спільному намагзннІ еnоди та громад· 
СЬІСОСТІ nривернути уваrу до nроблеми расової ненависті, вияви якої, на жапь, 
можна спостерігати в україНСЬІСому сусnільстві, а 1\ у тому, що на nроведення цієї 

рвклвмноі кампанії з бооджету м. Києва не витрачено жодної коnійки. Власники 

рвкламних nлощ nІдтримали сnІЛЬНУ ІнІціативу Голоаного уnравління у справах 

національностеі\ та рвлІrій КМДА та Громадського об'єднання •SOS! РасизмІ•/ 
І'ІОІ'ОДІІЛИСА розмістити рвкламнІ матеріали безкоштовно. 

За мІ11'f1РІаІІвмн саіІта Державного комітету УкраТни 

успрввах націонвльноствіf тв РfІл/гШ www.scnm. gov.ua 
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Конституція Украіов проголошує: кожна ЛІО.ІtІІПВ має право аа вільвІІй 

розвиток саоєУ особистості (стаття 23); rромадявп маІО'І'Ь рівнІ ковсmтуційи1 
орава І свобод11 та є рівв:имuперед 38J<оиом. Не може бути npnineill ЧІІ об· 
межень за 03nвкамя раси. кольору шкірІJ, пол.ітІІЧВІІх. рел.ігійв:и:х та іюпшс. 
перековапь, статі, етиіqиого та соці8l1Ьного походжепяя, маJ!воаого етапу, 

місця проживапв я, за мовв1UІН або іншимл ознакамп (стаття 24). 
Ane павіть за наявпості такого демократичного докуJ>Іепта IOJ етика· 

ємося з пересудамп щодо темвошкІршс rромадяп. Ще й зараз, у ХХІ ст., 
3Іtаючи, що всі люди однакові, дехто тикає аальцем услІд nерехожому, якиіІ 

відрІзняється вІд нас кольором шкіри ЧІJ розрІ3ом очей, а також образливо 

висловлюєтьсв про нього, відмовляється їсти 3 І!ІІМ за одним столом. 
Такі процеси досить <tасто є при<tІJ1ІАМИ конфліктів, ЯJ<і можуть носити 

навІть мІжнародnІІЙ характер та ввлІt118ТJІСВ у збройну боротьбу. Таким nри· 
КЛВJІом можна вввжати подіі 90-х років ХХ ст. в Югославії, де спалахнув 
зброІhоrй конфлікт ва реліrійво-етві'fИому !"рунті, АО розв'язання ЯJ<оГО бymJ 

залучені міжпародн:і орrан:ізаu.ії НА ТО та ООН. 
У сучасному суспільстві ксенофобія поширюстьСІІ на об'єктrt, віАnовідво 

ДО ЧОГО ВИАІлЯЮТЬ такі U Види: 
• расогІ та ~тнічні фобії (етнофобії), що вІІ3ІІВЧ810ТЬ упередження 
і днекримінадІю по відношенюо до осІб Іншої раси чи етнічної групи 
(ваnрпклад, білпй і чорний расизм, автисе~о~Ітвзм. сінофобія -фобія 

шоnо китайпів тошо): 

Alcukl •5051 РасюмІ• у КмєаІ 
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• JН'AUllІІ<I фо6іі, ЩО ВИ3Н8ЧаІОТЬ страх і уnередЖЄПОІІ ЩОДО прRХІШЬв:иків 
різних peлiriiimrx конфесій (ваnрИ1<JІад. ісламофобія, юдофобів. фобі.я 

перед веорелjrі.ямп); 
• фo(Jff щодо tpvn. JП<і відрізВJDОТься за соцІал:ьвиw, куn:ьтурВИJІf, матері· 
ап:ьІlВМ І фіЗfІ'fВІІМ оовакам:в. 
У коло соціальних фобій входять: 
• .wІtронтофо6tя- уnереджен:вв щодо біженців, вимушевкх nереселен

ців. осіб. які шукають прптуJJКу; 

• гандІкаІІІJМ - фобія й упередження щодо індивідів з фізичнтrмп обме
женинми ( фіаюті ведоліІ<И, каліцтва тощо); 
• еіі.джи:Jм - уnереджепшr і дuскркмінація. ВІІ КЛІJКВПІ віком ЛЮДUНJІ; 
• сексиJм - уnередженість ідJJскркмівац.lв на основі стІІтевоУпрІШІUІеж

вості тощо. 
К1л:ькІсть таких уnереджео:ь особпиво зб1льwусться в крвзовJІХ соціап:ь

овх ситуац.lях. коли ксевофобів набувас масового характеру. 

Шляхом upaniДii расв3М}' та ксенофобіl є формуDІІивя культури міжетнічввх 

відвосuн; вихоеаивл nоваги до прав JПОДІfmІ: с:формо88JІість інтересу до пред
ставивків інших народів; толеравтве ставленвя до іхвіх ціивостей, трацицііІ, 
МОВИ, віруваи:ь; ро38КТОК Вміння ВІПІ8ЖЄПО ІІ.остуn&ТІJСJІ ВЛ8СОІІМ іотерес&JоІИ 08 

корнсть етЮ-rюrх та рел:іrііІних груn 38радJІ громадJІвської зпаrоди. Важливо 
ВЧІfТІІ сусn1лмшІІ заrал долати вепо-
розуміння шляхом cninкY88JIRJI: заа

йомити з оообливостлми та ризИЖ>м 
КОІІфлікТІПІХСІtтуодІІі, надаючи, таким 

чином, можливість кожному іиДІ{Віду 
контролювати свою nоеедіш<у. 

Уявіть себе у POllf афрмuнЦІІ, Індуса. ? 
кито~ця. моt<rола ... Як ви вва.wвєте, чи 
змінилося б ваше )О(ипя та стаВІМЖнА 
до вас друзів та оточуючих І Я!(ИМ чи

ном? Як ви nочувалися б у цій ролі? 
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ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

ПерееІр себе _j 
1. Даі!те визначеwня nонЯТТА стереоткп. 

2. Наведіть nриКІ1ади різ.іИХ форм дискрммtнац!і. 
З. Поясміть значення nоняття толеранnюсrІ як терnимості І nрихильностІ, 

здатностІ до сnІвnрацІ. 

ПомІркуАмо 

1. ЯкІ вияви дискримінацІЇ найхарактернІші для нaworo сусnільства? 
2. Як уnередження І забобони nризводять до rендерноі дискримінац!і? Чи 

може бути rендерна дискримінацІя nозитивною? 
З. Чи існує межа толерантності? 

Працюсмо таорчо 

1 • Розробіть nравила Cf1U1J(y88JOOI8 толерантному сусnІЛьстві. 
2. ЗаnропонуІІте WЛЯJGІ nодолання різних виявів дискрммІнац!і в сучас>~Ій Укра

інІ на мІСцевому, реІіональwому та державному рІ-. 
З. Намалюі!те соцоальний макат із замиками •БудЬМО толерантними!•. 



ПІСІІW ІІ><8Чеt<нw uієї -е,.. .. в .. 
• ДІ3Наетес•, що таке 
конфлІкт, яку структуру 

аІн має І •кІ типи конфnІктІа 
Існуют~о 

• Наачитес~о аизначати 
nричини аиникнення 

конфnІктіа та знаходити 
wnwxи подолання 

конфлІктних ситуацій 

• ЗрозумІєте, чому мирне 

ареrуnюuння мЬкнародttих 

конфпІктіа Інколи немо*"иае 
без annиay мЬкнародtІОЇ 
сnІnwюти 
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§ 14. ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ 

Кормено nриrцат01 

Які конфлІктнІ ситуацП у вас виникаnи а сІм'І, wкonl, з однолітками? Якими бу11и 
nричини цик конфnіІmв? 

Копфлік,-и ВІlВИКаІОТЬ В yciJt сферах ЛЮДСЬКОГО ЖІІТ1'8, ПОЧ:ИВаіОЧJ13 родІІ· 
trtt, школи ,-а професlі!ІІої дІяльностІ до глобального ріввя. Цо складне явище 

Вl18-tас,-ься у та.ки.х rалу3ЯХ сусо:ільноrо знаtІRВ, як пс.и:хологlя, соціологІя. 
Ісrорія, noniroлoгlя, філософія, військові науки rощо. Остав.н:ім часом ІJавІ,-ь 

сформувалася: самостІїша ваука- КОІtфл.ІкmоJІогія, яка досліджує природу, 
прпчюш, механізм конфліктІв у людськоху сусnільстві, а також IWUfXІІ [х 

вирішеннн. 

• У наJ'Ізаrальніmому значенні ІСОNфА-іІСm (в.і.ц лат. confllctuв - зі тк пев· 
ня) - це зіткнення старів, nоглядів, сил. 

Вдебlльmоrо у rrpoцeci спІлкуваю1я мst, навіть тоrо не бажаючи. вс,-у. 

nаємо в конфлікт або с,-ворюєwо коuфліктІJу си,-уацію. Наприклад, друзі 
запрощують вас ва прем'єру року в кінотеатр. nроте батьки ваполRrають. 

аби BJt зробstЛІІ домашні завдавня та арибрали у своїй кІмнатІ. 
З цього прикладу зрозумІло, що в основі конфлік,-у лежить супереч

нІсть, яка усвІдомлюється iioro сторонамn, і як& здається значущою: 
ви вже давно мріялн переглянути цей фІльм, а для ваших батьків над· 

звичай во важлJПJо, щоб ви rврно вчип:пся. і! у вашій кІмнатj було 'tllCтo 

І З&ТІІ WІ\0. 

1'8opr~{1858-1918) 
Німецьки!\ фІлософ І соцІолоr. буе уnевнений, що Л10дСЬІ(8 

сусnІло.стао, 1\oro існу8аннtо І 1)О38МТОІС нерозривно nое'язанІ з 
конфлІІстами. Як ~ nроцес, кOttф/llon' має смс;теuний 

характер, оскІльки, no-nepwe, окомооє все c;ycnlnЬ1;18o, а no
дpyre, йоrо наслідки сnрАМО88ні на збере•еннА соцІального 
ui/!OrO. 3а Г. з--, КонфІІІІСТ ~ н&простОЗІІіСІІ8ІІ · 

- нА ІнтересІв, в й щось таке, що виникає нв rрунт; ІнстиНІСТіе во-
рожості, Акі еласТИІІІ окреммм частинам с:оцІального організму 

твк само. АК І ІНСТИНІСТ л!ОбоеІ ТВJСИМ чином. одно.о tз д;ііСІ!р8n конфnіІСТу, -·к 
вчений, є ІІfІУТрІwня бІологічна nрирода л10двй 

КонфnІІСТИ, за r: Зіммеnем, є одним з гоnов>Іих соцІальних nроцесІв. що сnри
ЯІОТЬ згуртованості І збереженНІО СОЦІального ui/!Oro СеоІО yeary ~ 
соціолог зосереАJКУЄ нв негоатрих конфліктах. яко, нв йоrо думку, в диференЦІ· 

Ьано розвиненому суспіЛьствІ сnрияють його ІнтеграцІ! - тобтu 38ІІІJІСІІtОТь 
ВМНИКНВННІО ГОО'ТрИХ руйнІВНИХ КОНфЛіКТ18. Саме нетрмее.nі, неrnибооd КонфJІІІСТИ 
доnомагають Індивідам nозбутися nочуття воро•остІ 111 роздратування. запоб4r· 
ти будь-якій мажnивості накоnичувати текі nочуття. Науковець еважає. що чотке 

усаідомnеннІІ учасниками конфІІІкту своіх ІнтересіІІІ ц!nей СТВОРІОЄ nередумоеу 

д11Я осмисленого nowyкy комnромісу МtJI( нмми - -
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Об'єктиввою основою конфлікту є ~онфлі~тна ситуація. що виsи:кає че

рез суперечпості в інтересах і nотребах старів. Це іще не власне конфлікт, 
оскільки така суnеречність може деякий часве усвідоМJІЮватись учасвика.мn 

взаємодії. Та вре.шті-решт настає мить, колu суперечність усві.цомJІЮЄться і 

саме тоді вІJJІИкає конфлікт. 
Серед усього розма'ітта прИЧІіВ ситуацій, що nрв3водять до вшrи:кпеипя 

конфліктів, існують такі: 

• соцІальн.о-полІтичн.! та екоиомtчн.І; 
• соціально-демоzрафtчн.І, які відображають розбіжності між людьмв, 

зумовлені їхuьою Статтю, віком, валежиістю до етнічвю' груп; 

• соціа.дьн.о·ІІсихомzічиі, тобто явища в соціальних групах (взаємшш, 
лі.церство, настрої, груnова думка); 

• /н.дивІіJуа.1ЬН.(}оІtсихолоzічн.і, тобто іпДІІВі.цуальні особливості особистості 
(здібності, тем.пера,меит, характер, мотиви). 

Зрозуміло, що буДJ>-я:кий конфлікт пов' я.завий із веприємв:кми відчуття

мл для його учасюndв: вів ви:клsтає незадоволен:вв та погіршевnв психіч

ного ставу, відчуття ворожнечі, погіршення взаємодії та спіапраuі. Проте 
конфлікт виковує й пеаві позІПивиі функції в 

тому середовищі, де ви1шкає. Вія заажди свід
ЧІtть про ванввість певвої проблеми і таким 

Чl!ВОМ ДОЗВОЛЯЄ ЛЮДЯМ ДОсліДВ'І'И ll та ЗНІlЙТИ 
певиі mшrхи вирішення. 

Чому виникають конфлікти?;.? 

Ч11 ЗЗВЖ,ІІИ вони мають nрмзво

дІ'ІТИ до відsертоrо nротисто

яння й вороЖІ<ечі? 

§ 15. ТИПИ ТА СТРУКТУРА КОНФЛІКТШ. 
МІЖНАРОДШ КОНФЛІКТИ 

Корисно nриrадІІТ>І 

ПригадаіПе літературні твори, сюжет яких nобудовано навколо конфлікту мІж 
nерсонажами. Чим розnочався конфлікт і як він емріwився? 

Vci конфлікти можна умовно поділити ва три групп: кон.фдІкти цілеіі., 
КО1Іфдікти пІ:тот.я та емоцІіін1Іumфлt1(mu. 

Кокфnlкт tfl.Іteй виражаеться в тому, що-сторони по-різному бачать став 

об'єкта s майбуткьому. Наnриклад, у ба<rьків виІІ'И.Кають протШІежuі тоqки 
зору щодо оргавізації дозвілля дитиви: батько хоче, щоб син займався бок
сом, а мати- бал:ьн:ими танцями. 

Кокфлікт. niJНOK/fJІ , який ще вазивають mвopotuJІt кон.фд/1(mОN., 'S.ІІШІкає, 
коJШ стороШLМають різні поrлядв,J.деїтадумки щодо вирішувавоі проблею1. 

Вів ви:в:акає, в:мриклад, пі.ц час обговорень у робо•rих і творчих групах, коли 
кожен з учасв:иків презентує своє бачеlШЯ та пропонує власвий варіант ви

ріше·ввя проблеми. Таки!!: конфлікт ~азвичай є продук·rtmнJUІІ, адже вів да.є 
змогу всебічно розглянути питаввв та звернути увагу ІІе такі його аспекти, 

я:кі за івmих обстав>m з8ЛІJШІІJUІ~ б непоміченими. 
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Е.мочІйний ('ІІІmmЄtІий) кокфлікт з'ІtВЛяєтЬСJІ, ко;ш в оонові м:lжооо
бІtстісннх стооунків лежать різкі почуття та емоціlл:юдей. Во иn впкл:Іtкаюrь 
одне в одвоrо роздратуз8JІ:Вя або а.птиnат1ю своєю поведінкою, напрнклад, 

ЯКЩО ХТОСЬ ПЛJІМКаЄ ЧИ СЬОрбІ\6 П:ід час обіду. 
Зважаюч11 на у.сасВ1!J<:ів кОІІфл:lкту, можна вІfрізп Іtтв тaJ<:llloro рівні; 

• Внутрішн.ЬОО<:обистІсниu. тобто ковфл:lкт всередпні оообвстооті. Такий 
конфлікт ІІfІІШJ<ає між копкурентшtми ІІІтересами або потребамlі оообнстоо

ті, в:апрпкл:ад, між бажаииам піти в кіно та необхідністю викопувати до
машпе завдання. 

• МІжособистІснtШ, тобто такий, що вtmикає між л:юдьм:и через відмІн

кість їхніх ttілей або Інтересів. 
• МІж ОСD6ою 11'14tpynoю, копн особазаймає поз•щію, еі.дмінпу від усіє У rрупи. 
• MlжzpynoвuiJ, учаснJJнами яхоrо виступАють соціальні груnи. До ц!еt 

rpynи належать міжетпіч:uі тв міжкопфесіІІиі конфлікти. 
Двнаміч11а структура конфлікту, тобто йоrо перебіr у 'Іас!, включає одву 

приховану (латентну) та три від.критих фази. 

Лат~нтка фа:Іа - це фаза зароджеквя ковфлlкту. Зовні маІІже не 
ВІІявляється, але відчувається стриманість, уиnканнв одне одпоrо, ігво· 

рувавня. У цій фазібуеаєдоотатпьо однієї розмови, щоб конфлJкт зlі!шов 

нанівець. 
У дг•окстраmиІІІ<ій ф~і сторопи усвідомлюють ВІUІИКІ!ЄRJІЯ конфліJ<ту, 

якпй переходить у відкриту фазу. Тут спостерігаютьсв протисте.влеанв івте· 

ресів, взаємні звнпуеачеІІНЯ, емоційні суперечки. Опоненти й дооі прагнуть 
YfllJIO!YТH І<Онфлікту, сподіваючись на змJв:у ПОЗІЩ\.1' протнлежноІ сторон». 

Іще іспує можлквість ориПІІннтн конфлікт. 

Якщо й дооі не адваооя впріш:ити копфл:lкт, вів переходить в a.zp~cІUH/1 
фазу . На ЦЬОМуетапі ВЗ8ЄМИJІ8НШІК8Є бВЖІІJПІЯ ВІ<ОМОГВ СІІJtЬвіmе .ЦОШt<уіІИ· 
тn своєму суперввкові, відбумється nошук сторонв:ьої nідтримки. На жмь, 

маііже всJ шлвхи •мирного• розв'ЯЗ8JШЯ конфлікту вичерnано. 
ОстаІІШ[ фаза, після якої настає вирІшення, або вJJХід з коифлінту, -

баmаА&на. Вона набуває ФОРМ11 вІдкрІtтої віАв:н, зростає конфроптація. 

Сторови забувВJОТь про голо.вІtу прячи.ву ковфлікту, їхньою основвою метою 
є завдвtшв суперюU<овІ щонаІібільшої шкоди. 

Після тоrо, як конфлlкт пабувае паіівищої точки - ~tулІ>АІінацГі,- сторо
НІ! усвідомтоють необхіднJсть пошуків виходу з иьоrо. 

Насамперед у сусо:ільстві мВJОТь вирішуватися nолітИ'ІнІ конфлікти, 
оскіnкн вони стаповпить звrрозу стабільностІ екоиомlчноrо та соціальиоrо 

життв держави та !У безпеки. 

• ло .. lм••••• ІUІмфШІІІ - це зіткиепна, про'J'Нборство різв:их соu:іальво
полІтпчвих сил з метою ревлізувати власні інтересІ! й цілі, пов' Я38Ні, на
самперед, Із боротьбою за владу, !І перерозподілом, зміною nол:lтичноrо 

статусу, а тВІ<ож із пол:іТН'ІНJJМН оерсnектнвамn розвІtтку сусп:іJІьства . 
У світІ й досі внкорнстовуІО'І'ь снлове, павІть збройне розв'язання між

державвих nроблем, про що свідчать локальні віІ\в:и в різН1ІХ реrіовах. 
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Щоб вдало роов'язати полі·mчвий ковфпікт, необхідно чітко визначити його 
межі, аби запобігтиnоявідодаткових чшпшків. Учасники політичвого конфлікту 

мають вийти замежімафІІіктаої СИ'\"Уаці.ї. роогляпутиїі з поrля,цу ,тшй об'єдвує 

обидві сторони,- гу.чанї.J.м.у, демократіі, праs.яюди.ю.І. Час розв'язавв:.в:політич
воrо конфлікту має вирішап:ьне зн.а'Іенвя, вехтувавинпим може призвести до 

весrаб.ільвостU, насамкінець, до великих втрат, зокрема людських. 

за nідра)(унІ<Зми до~Ідниіdе, nочин810Чи з 3600 р. дон. е .• у cahi 
відбулося nриб~изно 14 600 воєн, ума~ІДок яких заrинуло nонад З мІnьярд11 осіб 
(це nоловина населення земноі куnі сьогоднІ). Уся nюдсЬІ<З Історія знала nише 
292 роки без воєн, аnв Існують серйознІ nідозри. що деякі зброі\ні конфnІІ(ТИ в 
цей nеріод Історикам не едалося зафіксуеети. Нині щороІ<у аідбуееється 40-1 ОО 
збро>іних конфJІіістІе, здвбільшого-це nартизанські війни. 

Серед міжвародних конфліктів зазвичаіі розрізняють такі: 

Міжкародна rcpu.Ja - ситуація, що зачіnає життеео еажлюі цілі її 
учасників. У такому ра.зі вови (учасники) мають надзвичайно мало часу для 
првйвяття ріmев:ь, адже .події розгорт/UО'І'ься стрімко й вепередбачуеаао. 

Зазвичай міжоародва криза не переростає у зброЙІШЙ конфлікт; 

Конфлікти АІало"і іІ<mексигностl у відносинах між держ11вамв чи регіо
нами спостерігаються ва кордонах. Небезпека таких конфліктіа полягає в 
тому, що вови легко можуть розгорнутися в nовномасштабні конфлікти, а 

зважаючи на сучасвий рівеаь озброєнь, ва.віть невеликий локальний кон
флікт може прпзвести до значних руйвацій. 

Тtрорщ.-. яюm відрізняється від івшпх в.идіа конфліктів своеюціллю 
власне застосуваввнм терору, щоб привернути ува.rу громадськооті до мети 

терористів, а також запякати супротивника.. 

ГроІІСадJІнс•rсі ~tІйни. й реІІоn.ючІ:l. нкі є різновидом внутрішнього nолі
тичвого копфлі'Кту в державі. Проте, лкщо одна зі сторів-учасвиць отримує 
доnомогу інших держав чи зо1шішніх політичи:их сил, такий конфлікт 

набуває міжнародвого характеру. 

Війка. тобrо повиомаспrrабвий 
конфлікт між двома чи більше дер

жавами, що прагнуть дОСНМ'И влас

вих політичнихцілей за доnомогою 

орrааізовавої збройвої боротьби. 
Упродовж 1945- 1986 рр. у світі від
булося 250 війн, у SU<иx брало участь 
приблизно 90 держав, а тодські 
втрати в нmс перевищ)'Іли 35 млв 
осіб. Зокре1Іfа, в іраво-іракській 
війні (1980- 1988 рр.) полягло nо
вад мільйов осіб, враховуючи мирне 

иаоелевия. Коли до такого конфлік
ту залучаються групи~ держав, що 

ІракськІ солдати, взятІ у полон 
nІд час ірано-Іракської війни 
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переслідують глобальні цілі, вив:пкає світова війна. Во ва призводwrь довад
звичайхuх руйнацій, людських та матеріальвих втрат, тому найrоловиіmою 
справою людства є 3адобіrІІJІ:ІІя Третій світовій війні. 

Враховую<m неможливість поввістю вИ:КЛЮ'ШТЯ вій:ву з драктики ІІdж
народшrх відносив, світове сnівтовариство вироб.пяє ворNІИ міжвародного 

права, ЯRі визначатимуть rоловиі вимоги щодо ведевнп війни. Ці ворм:и 
зазначеві в Же_вєвських J<Онвеnціях 1949 р., у додаТJ<ових дожумеВ'rах до 
вих, у баrаrосторовиіх міжнаро.ц_вих уrсдах. У них ідетм:я про захист жертв 
війни, 3аборо_ву nевних видів зброї масовоrс 3вищев:вя, режим утримання 
військовоnоловевих, про nо.воджев:ва з цивільІlІІМнаселеnпям під час війви, 

?~о ЯкІ nричини виникнення вну
трІwньоособистІсного конфлік
ту? Визначте роль внутрішньої 
конфліктності у розвитку осо
бистості. 

заборону використаквя наймаnців у зброй

вих конфліктах, заборону залучениа осіб, 
яЮ не досягли 15-річ:ноrс віку добой.ових дій. 

Порушення цих _норм вважається злочином і 
Rарається. Україва також nідписала й: рати
фікувала Же.вевські ко1111ев:ції та додаткові 
nротоколи до вих. 

І МО8010 ДОJСУМ8НТІ8...,1 
ДЩІ.,...оанJІ проnжол до Женеесwt:НХ конаенцlй 

II(,Q 12 серпна 1949 року, що стосусn.са »хисту wерта 

мЬкнародннх 36роіІннх конфлІкТІа (nротокол І), аlд В черене 1977 року 
Стаття 35. 1. У разі будь-якого збройноrо конфлікту право сторін, що перебу

вають у конфлікті, обирати методи або засоби ведення війни не є необмеженим. 
2. Заборонено застосовувати зброю, снаряди , речовини й методІ'\ ввдення 

воєнних дій, здатні завдати надмірних пошкодЖень або надмІрн11Jt страждань. 

З. Заборонено застосовувати методи або засоби ведення воєнних дІй, які 
мають на метІзавдати або, як можна очІкувати, завдадуть широкої, довгочасної 
І серйозної wкод/'1 nриродному ее родовищу. 

Стаття 76. t. ЖІнки користуються особливою nовагою, і ім забезпечується за
хист, зокрема, від зfеалтуезння, примусу до nроституцfі І будь-яки~ Інших форм 

непристойних nосягань. 

Стаття 77. 1. ДІти користуютьс11 особливою nовагою, І ім забе·зnечується за· 
хист вІд будь-як.оrо роду неnристойних nосягань. Сторони, що перебувають у 

конфлікті, забезnечують захист і допомогу, які потрІбнІ дітям з оmяду на Тхній вІк 
або з будь-якої Іншої причини. 



Конфлікти 

§ 16. ЗАРОДЖЕННЯ КОНФJІІКТШ 
ТА ШЛЯХИ :іх ПОДОЛАННЯ 

Корисно nриr8Датн 
Проаналізуйте тиждень власного жипя. Чи вдалося вам nрожити його без 
буд~о-яких хонфліІСІіе? 

Деякі конфлікти, nереходячи в агресивну чи батальв:у фазу, набувають 
особливої гостроти, до вих залучається багато тоцей. Інколи здається, що 

виходу з н:ьоrо ие~ає. Ал.е конфлікт не обов'язково муенть проходвтв всі 
стадії розвJІтку, вів може бути ви:рішепм ва будь-якій з них. Щораніmе бУде 

докдадево зусиль І вирішене nитання, то менше веrативІШХlІСИХОлоrічиих 
та соціальних наслідків зазнають безnосередні учасники конфлікту та їхнє 

оточеввя. 

У конфліктвій сJІтуації люди зазвичай обирають для себе одв:у з таких 

моделей nоведів:кJІ: 
СпІвпраЦJІ-зорієвтована на виграш обох сторів конфлікту. Цей варіавт 

можтtвий, якщо сторони здатні nриіівІІ'nІ інтереси супротивника та шляхом 

переrоворів знайти оптимальннй шлях виходу з конфлікту. 
До боротьби ( cynep1tuцmвa) вдаються люди, які прагнуть за будь· ЯКУ ціну 

довестн сзою правоту. В особистих стосуиках такнй стиль може викликати 
лише від'Іужеввя, тому в цьому зипвдку до иьоrо краще не вдаваrnся. 

Кожпрожіс- це оріЄІІ'І'ація на взаєJІ(Ві постуnки чв-перем:ир' я. На відм:Іиу 
81д співnраці, обом сторовам конфлікту доводиться робwт:и поступки. 

Лристосувапня, або постуn.яивість, о;щачае зrоду однієї сторони безза
переч:но nрийняти рішення іншої, що ве завжди влаштовує першу, але й не 

з8В8Д'l'о турбує. 

У жимпня- ситуація, коли одна зі сторів конфлікту взаrалі ухиляється 
щ-розв' язавваконфлікту, оскількJІ результат для неІ не має вaжmtSoro зна
че.иня і вона не бажає витрачати цаце зайві сили. Така стратегія не nриводить 
до розв'язання проблеми, ака з часом може поглибитись. 

Жодв:у з цих стратегій не можна назвати вайкращою або найгіршою; 
використання кожної з вих залежить 81д конкретних обставин та від особ
ливостей сторів коафлікту. Та, у будь-якому разі, розв'лзанвя:ковфлікту 

це безперервннй процес сп.ілкувавия. 
Щоб nодолати конфліктну ситуацію, психологи радять: 
1. Звай-m коріння її зароджецня, визавчити сфери, прнчшш, ріsеп:ь і 

стиль конфліктвої взаємодії. 
2. Проаналізувати власні почуття та емоціУ щодо конфлікту. 
З. Зрозуміти rлибИІІиі івтереси кожиоrо уqасниJ<а коцфлік ту. 

4. Обрати оnтималь.в:у модель поведінки. 
5. Запропонувати ідеїщодовирішення конфлікту, які задовільвять усістороІІИ. 
6. Обрати nравильне рішення та втілити йоrо в життя. 
У деяких випадках конфлікт можна уи:и:киути, заnобігти йому. В осо

бистому спілкувавиі цьому сnрияє куJrЬтура поведінки старів: ввічливіс'l'Ь, 
доброзичливість, тактовність, почуття міри, я:ке підказує, що можна сказа
ти чи зробити, а що ні; вмівия розуміти настрій, внутрішній стш людини; 
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rІдоість. ооваrа до сnівроомовв:nка незалежно від статі, віку чи етнічного 

ооходжеІІВЯ. Іноді недоре•шніі жарт, необережне слово можуть завдати біл1>, 
в гучна розмова -зіnсувати ІІастрііі. 

У сусnільному ЧJt особІІстому ЖtІ'М'і конфлікт не аавжд.и є відхилевпям від 
ІІОРМІІЛЬНОГО перебігу ПОДІІ\, 'ІІІ МВЄ бути ОДНО3t:І8ЧІІО ШКіДЛІfВЮІ ТІ\ деструк. 
тивюtм. Зазвичай конфлікт є необхідноюформою ономенна оевиоrсис'N!ми , 
особлss во це стосується полІтнч:ної сфери жrІТТєдІяльвостісусnіл:ьства. ПPQ'N! 
А у виутрі.шю.ому,І! у ЗОВІtішньому nодітичвому Жtt'М'і державам необхідно 
уюlJ(ати непотрібвого заrостреввя конфліктів, адже вивюшеввя збройвих 

конфліктів, війвможуть звидати багато С'І'р8ЖД8НЬ усьому людству. 
Філософи здаввіх-давеи В8М8Г8ЛИСJ1 ПОЯСВВТlt ПрПЧИНИ Виmn<веІПІІІ КОП• 

фліхтів. Звича.й:во ж, першим проооаоваJПО( поясвепиям була недосконала 
людська nрирода. Наnриклад, Святий АвгусТlln вважав вііі:ну виІІІ50м першо· 
родвого rpL-ca ЛІОДЮttt. Часто конфлікти, що мали місце в сусnільному житті . 

аображувалися у безсмертних літературнвх творах, папраклад у •Подорожі 
до ЛWпутії• Джокатана СвІфта. 

Сьогодні політологи та філософи знаходять й Інші поясневвв nрпчин В ІІ· 
никиеивя ковфліхтІв. Серед них вазивають бідність та періввість у добро· 

буті серед пасепеввя plзtttrx храШ; соціальво-екооомічпиІ\ та оолітwuшй 
пад держав, рівев:ь їх культури та цивіпізоеавості. Дехто вбачає nрнчІІну 

міжнародвих конфліктів у невпорядкованості міжнародвих відвосив. коли 
nолітичве херіввицтво окремJtх держав може будь·АКJІМ способом досягати 

Фшософська думка 

•[ .. . ] ці дві моrуrнІ держави [ЛІлІnуtія та Бnефуску) nротяrом тридцяти wести 
місАцІв nеребувають у стані запеклої війни, nриводом до ІІКОі стала ось яка річ. 
Усім вІдомо, що яйця, nеред тим, як іх Істи, розбивають 3 тynoro кінця - твк воно 

вадвтьсІІ сnоконвіку. Та одноrо разу дідйоrо аеличностІ ще в дитинствJ, розбмеwи 

яйце таІG1м чином, nорізав co6t nальця. і йоrо батwtо, тодjшнІй імnератор, ІЩДІІв 

УІС83, що ним nІд страхом найсуворіwоі карм всім nІдданцям було звелено роо· 

бивати яйця мьки 3 носика Цей новий З3>(()Н nuc о6урмв населення, що ещ тоrо 
'<ІІсу в наших лfтоnисзх занотовано шіСть сnри-tинених ним nовстань. внасnІдсж 

яких один імnератор втратІІ8 roiJOВY, в друrий- корону. [ ... ] НараховуєтьсІІ оди· 
надцІПь тисяч чоловік, якІ niwnи на страту, аnв не 3rодиnись розбивати яйця 3 
носика. [ ... )А що висланІвІд нас туnоконечники адобули великий вnлив nри бле· 
фущанському дворІ І мають неабияку nІдтримку з боку оеоТх однодумців туt, на 
батьківщині, то між нашими двома Імперіями nочалась кривава війна, яка 3 пере· 
мінним усnіхом точиТЬСІІ ось уже тридцять шість місяців. за ~ час ми втратили 

сорок вВJІиких кораблІв. не І(В)о<у'ІИ еже про мВІІІ судна, а nucoж трмдцІІТЬ тиСІІЧ 
найкращих солдатІв' матросів. Втрати 80j)Of8, 11к 

нам &Щомо, ще ТЯJКЧІ Але теnер блефущани збу
дували ноемй веn-зний флот І ГОfУІОТЬСЯ ІІМС8· 
дити десант на наwому узбереJІСІСі•. 

Джонатан СеІфт. 

•Маwдрм до рІзних да/18100( краІн світу 

ЛемюВІІІІ Гуnnівера, сnершу nІкаІ)ІІ, 

в nотім каnітана кіnЬІ<ох кораблІв• 
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Праnори держав - члеІіІв ООН 

егоїстичних цілей. Спробизапровадженsя єдиsоrо міжвародsоrо законодав

ства у таких вюrадках в.иявляються sеефективвими. 
О диак тенденція до демократизації та гумІШізаціJ міжвародних відносив 

sаштовхується sa серйозні перешкоди, і тому сучаеве співтовариство пpar
se в.иробити різні механізми, норми, процедури щодо питань міжsародиого 
життя. До головних напрямів роботи в цій галузі належить створенІUІ все· 
світнього державного noplliJ"Y· ІtІ<ИЙ, на думку науковців, є вайефективні
шим засобом досиrsеsви миру. За такого nорядку nевна міжвародна органі
зація, наприклад ООН, мала б вайвищий авrоритет у розв' язані конфліктів. 

Проте важко очікувати, щоб суверенні держави беззастережно підкорювали

с.я певній вищій організації, навіть вадзвичайно авторитетній. 
Переговори як спосіб урегулювання конфліктів дозволяють мирвим шля

хом розв'язувати ситуації, які виви:кають nід час зіткневвв взаємови:ключ

вих s:вціональвих івтересів. Так, наприклад, переговори керівних посадов
ців Радянського Союзу і США nривеJШ до розв'язання Карибської кризи. 

Радянські можновладці запевнили, що розміщення ракет ва Кубі мало на 

меті не створеввя загрози для США, а зах.ист кубквськоі революціі. На
томість амери:кав:ці поясюіЛИ, що не мали ва меті втручатися у ввутріпші 
справи Куби воєнним шляхом. Конфлікт було вичерпано, хоча деІtІ<ий ча.с 

:щавалося, що •холодив війва• міждвома ваймоrутвіJJUІJІ{Идержавами світу 

може перерости у Третю світову. 
І насамкінець, мирвому врегулюзавию міжнародиих конфліктів сприя

ють певні об'єктивві тенденції світових відносив. В остави:ідесятирі'Ічя стали 
більш помітними позитивні змlвn у відносинах мlв< державами, зовиіпшьо-
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?ji. Які причинИ ІЩНИІОіеННЯ МІжtfародІіИХ 
оrонфпhстів? Чещу проблема 3береження 
миру набуnа особnивоі гостроти в сучас
нсщу сусnІnІ.стві? 

тема 4 

політична діяльвість я1шх формує 

світову політю:у. Спостерігається 
перехІд від пракусу до метоJJ,ів 

уреrулюванюr під час розв'язання 
конфліктів і неnорозумінь між дер

жавами. З'являється тенденція nомиблевня демократизації та rумані:щції 
міжнародних відносив. Спостерігається політичне пробудження мас, залу

чення мільйонів людей до міжнародвої політики, nосилення їх.вього вnливу 
нв nолітнчві ріmеНRЯ та дії ЯR всередині країни, так і за її межами. 

'У світовій політиці nомалу формуються якісво нові nринцппи міжнарод· 
них відносив .. Бонн передбачають суверенну рівність держав, незастосування 
сили або погроз, непорушність кордонів, територіальну ціпіс.ність держав, 
мирне врегулювання суnеречок , невтручання у внутрішні справи, повагу 

прав людини й основвих свобод, співпра.wо держав, СУJІІлінве виконання 

обов'язків~ міждержаввоrо права. 

_. ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

ПерееІр себе 

1. Дайте визначення nоняття конфлікт. 

2. Схарактеризуйте рівні конфлікту. 
з. Незвіть фази розвитку конфліктів. 

~ ПомІркуймо 

1. Конфлікт - це виІС11ючно негвтивне явище? Чи він має і nозитивні nрояви? 
Якщо так, то які? 

2. Нині на міжнародній ареніІJІє значна кількІсть уРядових та недержавних між

народних організацІй. Яка іх роль у забезnеченні мирного сnівіснування на nланеті? 

1. Як ви вважаєте, чи Існує універсальна стратеrія nодолання конфліктних 
ситуацІй? Якщо так, то якою вона має бути? 

2 . Уявіть, що Ви- Генеральний секретар ООН. Скла!JІть план ІJІй уреІ)'лювання 
міжнародІіих конфліктів у герячих точках планети. 

З . НаnишІть nорадник •Жипя без конфліктів•. 



- . ' 
ДЬНнтес•, що таке соцJум, 
соцІ8ІІWСІІ стр8ТМфІuцІtІ 
те Coцl811wtMA с:татус 

3~~-.~··· 
3 '18СОМ 3МiHIOC'nCtl 
струnура сусnІпІоСП 

УсаІдоммте coцl811wty 
цІннtст .. cycnlnwюi" 

CТ86inwtocтl Т8 6е3П8ІСМ 

І н88/тІо 3МО*ете 

38f1РОІ1ОНУ88ТМ ІІІІ8СІІ8 

~м wmude подопанм 
и~ cycnlnwtiA 6е3П8цІ 

.... ... -~ -
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§ 17. СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

Кормено nригадати 

На уроІ<S.Х ІсторІі ви вивчали різнІ Т>Іnи суспІльt<их об'єд~<ань. З якою метою люди 
об'єднувалися? 

Питання cniвiC1JY1IIUUIJ! JtЮдей sк одного цілого суспільного організму 
цікавило філософів здавна. НапрИІ<JІад, аuТИ'ПІі філософи, зокремаАристоrель 
і Платоя, ототожнювали суспільство з державо!(). У СереД!!ЬОвіччі вважалося, 

що сусnільство виникло внаолjдок домовленооті JtЮдей із Богом, а у Новий час 
nавувала ідея суаnільвого договору, який начебто укла:пи між собо.ю люди. 

Розвиток сусn1т>ства иемож.пиuо відокремити від розвитку людини . Лю
дин.а і сусаіт.ство вииuкmr одночас.но, і їх не можна nротистІUІJІятн одне 
одному. То що ж таке суспільство? Що відрізняє його вjд іиш:их спільsот, 
які мn знаходимо у тваринзому світі, наприклад у стаді чи зграІ? 

• Cvcniл•cmao.- називається сукуnність людей, об'єднаних nеви.и:ми вjд· 
восивам:я, зумовленими сnособом виробІШдтва матеріальвих і духовних 
благ, які змінюються упродовж історіІ. 

Цей термін уживеється також ва nозначення коИRретsого виду сусаіль· 
ства, наnриклад украІиського, з його особливостями. Сусnільство nри:ходІІТЬ 

на зміну першій формі сnівжиття- сnільsоті, зuаменуючи перехід JtЮдства 
на новий етаn розентку цивілізацlї. У соціології nоряд із те.рміsом •cycnino· 
ство• також використовується запозичений з латини термін •соціум• (вjд 
лат. soctєtas- сусnільство). 

До найхарактерsіmих ознак суспільства належать: 
• спільність території проживання JtЮдей, які взаємо.ціють одне з одвим; 
• цілісність (сусnільство є едиким цілим); 
• сталість, тобто період існування сусnіль~;:тва три'8аліmий за життя одио

го покоління; 

• здатність відтворювати й njдтримувати мідні внутріпnd зв' язки; 
• певний рівень ро3витку культури, наЯ'8иість власноr системи цінностей, 

що лежи'І"ь в основі стосуsків між людьми; 

• самодостатвість, саморозвиток та саморегулюваsия (тобто для існуввиия 
та розвІ,тку сусnільству не потрібві жодні зовнішві чпквики). 

Д<Х;Татвьо стій.кі зв'язки , що вив:ик8101'Ь..між людьми та групами JtЮдей 

і мають істоmе значеквя для :життєдіяльності певвої сукуnності людей, на· 
зиваються сусп.іА.ьпими відн.осипами. До них належать соцtал.ьнt, економ.tч· 

td, полtтичн.і, правові, духовні та інші тяпи вjдиосив. Соціальві відвосИІІИ 
вjдображають становище JtЮдей та ї:х груп 

у сусnільстві, їхню роль у сусаіль'Sому 

житті . РізRІЩЮ соціальних та особистих 
відносин яскраво демоотрує простий при· 

кл ад: .коли чолові.к і жінка кохають одsе 

одиого - це особисті вjдиосини. А 0'1' коли 
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пара укладає шлюб, такюс чивом створююч:и роДИІІВИЙ ав'яоок, тo.td вmm· 

кають со ІІіальні відносини, адЖе молода сім' в має соІІіальне значеиив д,.'ІlІ 
сусnільства 38Г8.Лом. 

"У будь-якому суспіп.ьстаі існують стійкі форми суспільного ЖИТ'І'Я, що 
дозволяють людям створити систему відносин та вnорядкувати Ухне життя. 

Таку роль виконують соцІальиі Іиститути. 

• Colflu•xк4 tІІсІІUІІІІJІІІ (злат.ІтиtІtиtит- устрій, уставова)- цев.іднос· 
но стіІ!ЮІ модель поведінки л10дей і оргавізац:Ій, що історично склалася в 
певнІй сфері життєдіJІльностІ сусп:ільс'І'ва. До соц:Іальиих Інститутів на

лежать, иапри:клад, сім'я, або штоб. 

Соц:Іальві Інститути можуть бути фор.-tаАЬН.UАСи й нефор.wОАьни.-tи. Фор
мальні соціальні Інститути регулюються законами та іншшш норма'І'ИВИИМІІ 

актами. До них валЄЖІІть армія, школа. А колІІ функцJt, звеобо соціального 

інституту не знаходять втілення у формальних правилах, виникають нефор
мальні інститути: культури! й соціальні фовдв. об'єднаnня за Інтересами. 

Соціальиі Інститути поділяються за сферам:u життя людини на еконо.мічнІ. 

поАІтичнІ, ІJuховнІ. куАьmурнІ тощо. 
До tкон.о.м!._ни.r соціальни,х Інститутів належать ті, що займ:аються 

виробшщтвом і розаоділом благ, послуr, реrуJrЮвавиІІ:N грошового обігу, 

оргавізадією праці тощо; це гроші, корnорації. ринок. 

Попlmи'Ін.І соціальиі івститутu оов'изаві зі встаооалеииям, виконанюrм, 
підтрІІмОJmям влади. Політичюtми інститутами є уряд, парпамент, оолідія. 

Вихоен.ими та куАьmvрІІиІNи є інститути, створені для розвитку культу
ри, сопJалізапії моподоrо поколіоня, передавви йому культурних цінвостей 
суспільства. До них належать сім' я, школа, інші ІІ&.вчал ьиі, наукові, художні 

заклади, peJdriя. 
СуспІльство- це ск.~ адна соціальна система. Вона складається з окрем:их 

івдпві.tdв, великих і малих груn людей, яких об'єднують потреби, івтересн, 
симпатІr, вік, стать, національність тощо. Але суспільство характеризують 

ве ли:ше його елемевтu, в й те, що іх пов'язує, що тримає іх рвоом, упоряд· 

ковуе. Структуру сусnільства як соціальної системи вазІІвають соціальною 
структурою. 

8 COiflu•н• cmpy~emvp•- це ієрарх\ чно вnорядковапо Gукуnвlсть івдюІі · 
дів, соціальних rpyn, сnільнот, орrавізацій, іttститутів, об'єдваких стій
юrми зв'язкам:u тв відноси вами. 

CaJ.e заадяки структурі суспільство 

відрізняється від натовпу, хаотяч:вого 
скупчення людей. Освоввшm елементами 
соціальної структури є івдивіпи (люди) тв 

іхиі груnи. Кожен з елементІв соціальної 

структури пов'язавий з і11шими, займає в 
ній сnеІ\Нфічве, притаманне лиmе.ііому міс

це та віпіграє власну роль. 
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СоWап:ьві групи наділев.і та користуюоrься веод:вахоаимв правами, МВІОІ'Ь 
рІзні зобов'взІUІ.ИА, різні piJiвl багатства, слави, престижу, можл:ивістьзадо

ІЮJІ:ЬНЯТИ сподівання та аимоrи члеиіа своєі coo;iam.нot груnи, що відповІдає 

ІХВ1>0му статусу. Слово •статус• - латинського походження. У Давньому 
РимІ цей термів означав став, правове ставовище особи. Н1ud сочіа.>Jьн"м 

статvсом вазИІІ8JОТь авторитет І повагу, вким:в користується індивід, його 
положекия в суспільствІ. 

Як свідчить історів людства, суспільство не залишається везм:іввим; 
аоно постІАво розвивається, а взаємозв'взкв в ньому ІІШПе усклад:вюJОТься. 

Тому говорить про д"ха.-іІСІІ СОІfіІІ•ІІ• тобто його розвиток, рух, з!dви, що 
вІдбув&JО'І'ься під вnливом різнома.віrви:х факторІв. Серед таких чиив:иків 

n~. сnІпкування І свІдомІсть - це 
три основнІ фактори, що зумоепюють 
розвиток людського сусnІnьства. Зважа· 
ючн на це, даІ1те характеристику сучас· 
ного сусnІnьства. 

вИДЇ!UІJО'rЬ СОЦІаJІЬН<Н!ІWНОJІІі ~Н /, 

noJІimu~нl, KJІAьmvpнt та природ· 
ні. Найголовнішою прИ'!ИВою, яка 
змушує суспільство зм:інюватися, е 

незадоволенІсть базових nотреб лю· 

дей, насамперед економі'ЧВИХ. 

§ 18. ІСТОРИЧНІТИПИ СТРАТИФІХОВАНИХ СУСШЛЬСТВ 

Корисно nриrвдети 

З курсу k:торП nриrад~~І1те. на якІ rpynи nодІпяnося сусnІnьство в різні еnохи різних 
~ро1н свhу (наnрикпод, Стародавньоrо Риму, середньовІчно І Франці!, Киїоськот РусІ 
тощо). Які вІдносини Існувапн мЬк цими rруnами? 

ТермІв •стратифікація • соціологія заnозпчила з rеолоrІчиоі науки, де він 
означає розташуваиия nластіJІ породи по вертихалі. СоцІал:ьва стратифікацlJІ 

розум..Іеться ІП< розташувания тодей у статусвій ієрарх.ІІ, згори ввиз за qо

тирма основ88VИ критеріями нерівності.: веод:ваковими прибутками, ріJІвем 
освіти, доступом до мад.и, nрестижеІІІ професlІ. 

ТермІн •стратифіQцЬІ• веів до соцІолоІ"Nноrо обіrу амери· 

QНСЬКИІ1 8Ч8НИІ1, КОЛИWнІІ\ М8WQН8ЦЬ РосІІ, П/тІрІм 0ІІ8ХСМІ· 
дро8МЧ СорокІн ( 1889- 1968). ВІн народиеся на ВопоrодщинІ, 
в сім'! росІянина-юеепіра 1\ овnянки комі. Отримu стуnІнь мart· 
стра nрава а ПетербурзьІ(ому університеті. буа активістом nар

тІ! nравюс еоерІа. У 1919 р. засwував соцІопоrічниі! факуnьтет І 

став йоrо nершим деканом. 1922 року разом з груnою -..их І 
nопітичннх дІячів буа вмспаниІl Леніним Із РоСІі. Зrодом СорсжІн 

оnинився у США. Спочатку наук~ nраЦІ08аа в УніверемтетІ 
Міннесоти. а зrодом- у Гарвардському університе'Ті, ~заснував coцionorN· 
ниА фВкуnьтет. Пік наук080! с.nави еченого nрипадає на 30~60-l'i роки ХХ ст. , •j 
асесеІтню cnaey він здобуа заВДАки монографіі •СоцІаnьна Ікуnьтуриа динаміQ• 
(1937- 1941). 
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8 ВертШ<альне розmарува.вив сусnільства в соціолоrU' В&3ІfІІ8JОТЬ tolf~&.. ... 
ІІОІОС:ІІІJ18111кфІІІ:8ІfІОО (вІ.длат.ІtrаІиm -верства, пласт! factrr- робити). 

ВІдомий авrлійсьюm соцІолог Ентоні Гіддеве розрізняв такі lсторнчвl 
тиmt стратІtфіковаиmс сусnільств: рабство, касти, ствия та класи ( схиюl). 

Pa6cm/lo було граннчвою формою нерівності, за якоІ оди! люди володіли 
інmнмІІ. Проте історично відомі різні варівити рабства, від поввої залежності 

(класичне рабство)достаиовнщв звлежвоrочлева родини, cлyru абосол.цата. 
Всесвітньо вІдома система /І'ІІtm - в Ін.ц!ї. Найвишою кастою вважаються 

брахмани (духовенство), настуnні - кшатріІ (воїни), ваАш'і (торrовці) та 
шудРи (слуги, ce.!UDШ, івш1 працІвннки), вайнижча каста - не.цоторкаииі. 

Чим вища каста, тим більше праиил А обwежепь доводиться виконувати lY 
представІШКам. Межі між кастами надзвнчайво жорсткі, в перехід з однієУ 

в Іншу майже неможливпіІ (абсолютно вепрsmустпмпJІС є перехід із нижчого 
рІввн на вищий). 

Стани характерні для середІІЬОВічноіЄвропн. До ввІІвuшоrо етапу нале
жали аристократи, дещо нижчого-духовенство, а представниками вай1rnж· 
чоrо стану буШІ вlльв! селяви. куш~!, ремІсннкu, чиновники иедворявськоrо 

иоходженнв. Межі мІжстанurи дещом'.я:кіші, ніж між кастами, тому інколи 
з'являлася можливість (хоча це було вадзвичайно складно) переміщення 

з нижчого етапу у внщн:й. 
11' •аси вІUІИКЛИ в результаті радШ<альних сусп!Jtьних трансформацій 

у Європі. Революції в Aвrnu у XVII ст. і Франції у ХVШ ст. приводять до 
ствердженнв рівних прав різних сусnільних rpyn. Посилюеться роль моло· 
дої буржуазії, яка звіtмае nромІжuе становище між знаттю й черню. Вир!

швльними для досягнення особистих цілей індивідів вже є не походжеввя 
та володіпня кріпаками, а звантся, вміння й иввtrч1ш та nриватна власв!сть: 
капітал, Gемлв, зиарядця та засоби виробвнцтва. 

Сьоrодиі аалежпіС'І'Ь до аеввоrо класу впзвачає'І'ЬСЯ не лише еков:омічин
ІІо(В аоказІlШ<ами, рівкем власностій прибутку, а А культурвим рівнем (рів

нем освіти, особлп:ви:ми зваввІІvи та вмІвввмв, стнпем життв), соЦЇВJІ:ЬJПІКв 

Іс:нуіо І D жорс ІкІ nep8i ІОНИ 

міЖ~(~). 
lild обмежуtоrь перемІщення 

Схема І 

...,,., ... "..: 

ма.дм8і 11 бuІвні 
neperw.- 1 одноrо КІ18Су 

•ІнwмІ! 
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ов'язкахв та тахи-ми чиввІПЦUІОІ, як а.вторІІтет, nрестиж, реnутвціJІ. Нале. 
жвтп до певного класу- означає мати доступ до відnоЩша ІІІ8теріальиих 1 
соц18Льиих блаr, володіти певв1011 обс:Аrомвладита відповІдальвості, розпо· 
р.ядж8ТІІСЯ різвомавітнюm ресурсакн, бут11 восІем певної культури. 

'У сучасюtх суспіл:ьст118х предста.вники в•сщсJх кл8сlв-tмти - обі.ймають 
пр1111Ілейо88!d посuи та мають иайпрестижвіwІ професlІ. ЗазвичаАЇХІUІ nрацв 
високоомачувава та пов'нзава головним чш1ом зІнтелектуальиоюдінпьністю, 

ЯІ(Ими рисами, на вашу думку, мВJОть 

володІти nредставники сучасної еліти, 
щоб бути лідерами нацІТ та народу? 

вкковакннм упр88ЛІнських функцій. 
ВождІ, коропІ, царі, nрезиденти, nо

літичtd лідери, усnІшні бІзнесмени, 

видатнІ вченІ та дJячі мистецтв утво· 
рюють еліту сусnільства. 

НадзвнчаІ!оо важ.nmщм елементом структурІJ сучасних суспільств е серед· 
нlfJ клас. ,Груn11, що належать до нього, 38і'!мають проміжну позицію між вер. 

хівкою та нижніми класаки суспільства. Належність до нього визначається 

масністю, ocalтtdam чи тех:нічниJ>ІИ ІІUІJЧК8Ми, упра.впінськоюдІнл:ьиістю. 
У сучасному розумін:ві до середнього КЛ8СУ належать дрібні Т8середиьоі руки 

8118СНИКН 11 підприємці, вчпте.nі, лікарі, юрІІСТJІ, кваліфіко88ні робітв:ики та 
службовці. Ця частІІВа суспільства володіє певною впасністю, ековоJ!Очиою 

незалежністю, свободою вибору сфери дінп:ьності. Виоока якість життя, упев· 
неність у майбутньому зумоВJІЮЄ зацік8впеність середнього класу в збере

женні Існуючого Л8ДУ, а томуііого значна nитома вага в соціальній структурі 
зумовп юе добробут суспільства. 'У розвинених краІвах до середнього класу 

належить приблизно 80 % васепевна. 
Серед ІІ&і!нижчпх nрошарків- неквалІфіковані робітнюси, безробітtd, 

жебраки, ІІІйрt/ІІали, тобто люди, ЯІ<і втратили своє nопереднє соціаnьне 
становище і не змоrли адаптуватися до нових умов. Це особи, вкі nеребу88· 

ють у rрави•rному стані відносво суспільства або певної соціальної груnп. 

§ 19. СТРАТИФІКАЦІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
СУСШЛЬСТВА 

Кормено nрмrІІАПМ 
Пригадайте основні Істори-ні ПОДІЇ >ЮеітньоІ історІІ УкраІни. Як, на вашу дУМ~. вони 
вnnикуnи на формування У"Р8інськоrо сусnільства? 

На думку доспідюпdв, однією з лайбlпьших проблем сучасноrо уt<раШ

ського суспіпьєтва є вІдсутність авторитетної еліти та міцного, розвиненоrо 
середнього масу. Для соціальної структури розвинених держав хвраІ<тєр

ною є соцІальна структура з uечис.nепнимн верхніми/і nnжulми прошарками 
та знач_uою частJ<ою середв:ЬОrо класу. Якщо зобразити це f'Р8фічно, то МJJ 
отримаємо ромбоподібну діаrраку, широкі •J<рила• якої вІдnовІдатпмуть 
середнім nрошаркам ( cxeAUJ 2 ). На відміву від цього, в ооціа.n:ьнііі структу-
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СО!&!" nWІA Сі .. 1/~А 'І/КN1Мм ТА 1'038ІJІНІНИХ ДIPJU8 • 

УосреІна Ро3І 11•1 
2002 р. 2006 р. осреІни 

"За ІІІІА ••-СОЦj8Моо ооо о МОНіrормнrу У'Ц)еіна.оtоrо сусnіІІІоСТ88 1992- 2006 рр., 
n~ Інстктуrом coцtooonl НАН УІЦ)а!ни. 

рі украівськоrо суспільства й досі переважають mtжкі cepeдrd та наіів:яжчі 
верстви, обтяжуючи нижню частиву діаграм:в. Така структура характерна 

АJІІІ суспільств, яЮ перебувають у стані трансформацІІ. 

Це п.ов' язаttо з тю•, що вnродовж усієї історіі У країна зазнавала декіпька 
значних періодів сусrі!Jlьної нестабільності, що прнзводwш до зноtщеввл або 

марrіналізаці.і 11' авщих КJІасlв. Наnрю<.лад, під час ревоJПОцій 1917- 1920 рр. 
із соцімьвої струкrуроJ булJо •вибиті• дворн:иство 11 буржуазія, якістановІти 
еліту суспільства. ФормувавRJІ нової еліти відбувелося шляхом залучення 
nредставщrків нижчих верств, які за норм:альюtх умов навряд чи змогли б 

ошшnтпся серед еліти сусnільства, •перестрибиувпш• враз •оастину соцІ
альни:х cxoAJouoк. Іашою трагедією україnськоrо кароду, наслідки aJ<oY й 
досі ві.дчутві, є зн.ищенвя тоталітарнrо:м режимом у 30-х роках ХХ СТОІrіТ'І'Я 
украУвської Lвтеліrекціі. Ті, хто прийшов їй на зміну відnовідко до новоrо 

сталівеького наказу, ве володіли багатьма з важливих ЯJ<остеІІ, nрІrтамаввпх 
духовнtіі та науковій еліті сусnіпьства. 

Значвізміюt в соціальній структурі uaшoro сусnіпьствв відбулнея й на 

початку 90-х років мивулоrо століТ'І'ІІ. Розпад Радивського СоJОЗу, перехід 
украївськоrо сусnіпьства до каnІталістичноrо сnособу виробництва nризвів 

до зубожіввя велиюtХ верств населення. Більшість населення, що належала 
до середиьоrо класу, перетвориласл ва бідиоту: людям було сКJІадно куnу

вати одиг І взутти, сплачувати комунальні послуги, а приблизно ооJІовиuі 
uаселеІtRЯ Україuв ледве вистачало коштів ва 'їжу. Це досить специфіЧJUІй, 

вехарактерввіІ АJІЯ стабільних сусnільств соціалью1й клас, адже багато Л10· 

дей малидосить високий рівень освіти та воло.цілн прествжвимн професіями 
(uаnриJ<Лад, вчителі, івжеиери, лікарі). 

Проте соціологи зазначають, що останніми роками частка вайнижчого 

КJІасу змеишилася, а середиього- значно зросла. Така оознтквиадииакІха 
свІдчить про nоступову стабілізацію екоиомічноt системи УкраJвu, а також 

про адаптаці.ю населення до нових соціально-економічних умов. На жель, 
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у зв'язку з глобальвою екоиоміЧІІою кризою ця тенденція заз11ала оевпоrо 

зrорт8.ІІВ.ІІ, але разом Із оостуnовим відяовлеввJІN екопомІчвоrо жиТ'Т.ІІ сnо
стеріrається І \'І відвовлев:вя. 

Середв!JІ клас суспільства Украївв ли:ше розпочав форхуватис.в. йоrо стаиов
леІІВJІ ~уваЄТЬС.ІІ завдІП(И зроствв:ию кількості людей- елаевиків нерухомо-

ВІд яких чинникІв, на вашу думtt:'(, за
лежить чисельність середнього класу 
в УкраТні? Що можна зробмтм зама іі 
3бІл......-НІІ? 

го майва, земельвих ділянок, а.кцій, 
роовІІТКУ мвлоrо й середяьоrо бізнесу, 

фермерських госnодарств, змідвевив 
позицій науково-техвіЧRої І.втеліrеи

ц!і, ос.аітяв, діsчів культури, фіи8.11· 
систЬ, ме11еджерів середньої Л811К11. 

Та зазавчений поділ не є од:возва'ІИИМ. Наприклад, власRУ схему стра

тифікації зanponoRYDana відомий російський соціолог Н.М. Римашевська. 
Застосувавши пропововаку ІІею класифlкадІю щодо сучасиоrо україиськоrо 

суспільства, отримаємо таку структуру: 
ЗаzОАьноgкраїнськІ е.ІІ/mнІ tpgnu, що володіють масвlстю в межах, ІD<і 

можна порівняти з кайбіт.ІПJІJОІ СТВТКАkИ представи.в:ків західвого свІту, а 
також володіють засобuш ападноrо ВПllиву ва загальнонадІовальному ріввl. 

РеzІональІtа та корп.оратut~нл елІта, представоики якої волор.ІЮ'І"ь 
звачв:им (за україиськими масштабами) статком і вПllИВОМ ва рівні регіоиів 

І певв:их галузей або секторів економіки. 
Верхній середнІй к.110с, пий :володіє власв!С"І'Ю та прибутком, що здат

ні забезпечувати західв1 СТІШдартв споживав:вя та можливості підвище кв я 
своrо соціальноrо статусу. 

Дина.wІ~ниа середнІй. ~tлас, nрибутки якоrо забезпечують задоволення 
середкьоукраїнських і вищих стандартів споживаи:вв, що також характерп

зується досоть високою потеиціАиою адаотовввlстю, звачвими соціальними 

BИXOI'IUOJ Й МОТиваціями. 
Aymcaaдepu, 11101)( притамавив низька адаптапів та соці.альва актив

кість, невисокі прибутки й орІеитад!в ва легальні способи Іх одержвввя. 
MapztнaJІu, як! відзначаються низькою адаптацією, асоціальнимІІ та 

8./ІТИСОціВЛЬВИМИ УСТ8.ІІОВКВМИ у СВОЇЙ СОЦіальво-еКQНОМ:іЧНіА діЯЛЬНОСТі. 
Кри.w/налІтtт, для представвиків ІU<Oro характерна висока соціальна 

активність та адштовввlсть, але при цьому вови цілком саідомо й раціокаль
во діють усупереч леrальви:м вормам rосподарськоі діяльностІ. 
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§ 20. СУСПІЛЬНА СТАБІЛЬШСТЬ ТА БЕЗПЕКА, 
УХ СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ 
(Для ІJU8чеккя к/1 профіяькОJІ&ІІ рі11кі) 

Кормено прмгадатм 
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Як еи розумієте давній китайський еисnів-nрокnьон: •Щоб ти жив у добу змін•? 

СередозІІЩе ісауеІІЮІЯ людШІJ:f та сусоільстза для порм:альної житrє· 

діяльності зимагає стабільпості 'Га безпеки. Створепа а й реалізація адекват
ної та ефективпоУ стратегії безnеки за сучасних умов неможливі без розробки 

Грунтовних соціально-політичвих nитань: вивчення взаємозв'язку соціаль
них трансформацій і соціальних структур, довкіпля, соцlальво-nолітичвих 

інтересів і суnеречпщ.-те/%. 
Поиатта •стабільністЬ> означає стійкість. трftвалість, незмівність якогось 

ставу або ж розвІtтку nодій. 

• Сrспіл•ка 6e:mexo - це став зах:ящеиості життєео важливих інтересів 
особи, сусnільства та держави від ввутріІпиіх і зоевіmвіх загроз. 

Сутаість сусnіпьаої безnеки по)! яга& в діялькості людей , сусnіт.ства, дер

жави, всього світового сnівтоІJВ_риствв з в.иявлепвя, заnобігаввя, пОСдаблен-
вя, лікеlдаціУ та відвераенна небезпек та загроз, здатних ЗНІІЩИТИ людство, 

за.вдати непоправвої ШRоди, стати па заваді розвиткові. Реалізація приа
циnів сусnіпьпої безnе1<и забезпечує захист життєво важливих інтересів та 

умов для са.мореалізаці1 особистості й сусnільства загалом, а також здатність 
адекватао реагузатв на будь-які реальні чи потеаційві зовніmві та ввутрішв'і 

заrро:tи. 

Головними суб'єктами суспільноі безпеки є громадяки >І (його права й 

сsободи), суспLльство (його духовні та матеріальні цінності) і держава (її 
констктуцІйвий лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканиість 

кордонів). 
Осаовні nриюшпи гарантузаноя суспільної безnеки з боку держави 

передбачають: 
• пріоритет договірвих (мирних) засобів у розв' взавві конфліктів; 
• адекватність заходів захисту суспільних lвтересіІІ реальвим і nотенцій
в:им: загрозам; 

• дем:ократи<UІість, цивіпьний коатроль за військоеою сферою та івшим:и 

силовим:иструктурами; 

• дотрИ!\18.8Нв балавсу інтересів особи, суспіт.стеа та держави, їх взаєм:пої 
нідnовідапьвості; 

• чітке розмежуеаппя повноважень орrааів державвої впади. 
Сусnільна безпека держави аалежить, васам:nеред, від різня житт.11 її на

смеппя, від потенціалу для покращеппя умов життя майбутніх поколінь. fi 
характеризують тВІtі соціальво-економ:ічві показинки, як рівень безробіття, 
відсоток осіб, які ОJШВИJШся за межею бідності, співвідношення середньої 

заробітноі nлати і ІJВртості сnожltвчого :коm1fка, а також індекс розватку 
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ЛJОдськоrо потенціалу (тривалість І р!вев:ь житrя, рІвеиьосаіu). ВажливИN 

показияком соціальної безпеки також є якість ЖJJТТЯ, тобто сукупв:ість при
родких і со~іаm.вих умов, що забезпечують комnлекс особистоrо та громад· 

ського здоров'я л:юдииu. 
На.цзвийчайво важливим фактором суспільної стабільності єсередніА клас, 

категорія, яка стала невід' ємною частивою nостіндустріального сусnільства. 
Кількісно звачхий середній клас зумовJUОЄ стабільність, добробут та відкри

тість сусnіrrьства. Він є основким твор.~ем інститутів і норм громвдявського 

сусnІльства. 
Безперечно, важливими для суспільної стабільпості є такі ч1JПникн, 

ак мІжетнічна та м:іжкоифесІйва злагода. Адже, як ва.м вже відомо, від 

толерантності, поваги до тих, хто відрізввєтьсв від оассвоїми поглядами та 

перековаввями, залежить мирне ісвуваивя сусnІльства. 
Фактором суспільної стабІльпості є також така сnецтsфічва rpyna в соцІ

альні і! структурі, як молодь. Неnадоволеввя молоді Існуючим станом речеі! 

7._ Яосу заrрозу несуть різноманітнІ уnе
редЖеННІ! та cтepeornnи д11Я сусnільної 

стабІnwюсn? 

у крвїві може ПРІІЗвеств до значнвх 

суспільвих змін. Напри:клад, 2 жов

тня 1990 року понад 100 студеnтІв 
piзmot вузів Украіnн розпочали 

rолодуваинв па площі Жовтnевоі 

револ:ю~ (ІІИві-MaJIAan Незалежності) м. Киева. Його учасивхи вИNаrа
ЛJІ відставкn уриду УРСР, прнітяттв низки законІв, ваціоп~ маlІоа 

Комуністичної партії та КомукІстячвого союзу молоді Украіни, поверневвв 
па УкрШу всіх li громадян, якіздІйснюють свій в\йськовя:й обов'язок за 
межвмп республіки, забезnечення проходження віі!ськової служби в Україні. 
У розультат\17 жовтnя того ж року ВерховваРада УРСР приі!пяла nостанову 

•Про розгляд вимог студентів, які проводять голодування в м. Києві з 2 жов
тня 1990 року•, що передбачала, між іІDІШМ, nрuJ\JІJІТТЯ кизки 88ЖЛИВИХ 
закокІJІ (про громадсьнІ об'єдоаnвя, про вибори оа багатопартііІ:вііІ осно
ві, про проходження строкової служби громадянами Украіни ва тepwrop!I 

республіки тощо), орпйІІІІтrя новоІ Конституціі та відставку Голово Ради 

МінІстрІв УССР. Це була перша звачва перемога сил, які відстоювали 
державну везалежність Украіни. 

08010 докум • І 
!.--"--~-....;.;.:...;..;..;;..;.;...,.... з пост•-Верх08Н0r Р8ди УРСР •про /I03ГmtA 

еимоr студент/а, вІd nроаодІrТІ> rоподу88НН8 • м. К.С8J 
~ 2 ЖО8ТН8 1 ~ polfY" IJIA 17 ЖО8ТН11 18fiO р. 

[ ... ) сnрямувати всІ зусилля Верховноі Ради УРСР на стабілізацію nолітм~ноі та 

економічної СИ1УЗЦІЇ в ресnубліці, н.а nобудову nравовот суееренноі Уосраjнськоі 

дерQеи, nрийняття ноеоі КОНСТ\41УЦІТ ресnублі001, І дсжи w.oro не дое!!rмуто, 

укладенНА Cotooнoro доrоеору a88JICan< nередчае>~им. ______ ___./ 

Отже, суспільна стабільuLсть залежить від: 
• ефектІtвиоr соціальної державноУ політики; 
• переважання в сусnJльстві середнього класу; 
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• міжва.ці.овальвої толерантності; 
• міжконфесійвої толерантності; 
• подоланиа бідності; 
• створення ROBIOC робо'tИХ місць, CJ<OPO· 

чевпв безробіття; 

• 38JІУЧЄНRІІ молоді до конструктиввої ді· 
яльвості в різних сферах сусnільного життя. 
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Як ви вважаєте, від кого .за- ? 
nежить ваwа безnеm, безnека 

ваwих друзів, сім'і та сусnіЛь· 

ства заrалом? Пояснrть свою 

точку зору. 

§ 21. СОЦІАЛЬЮ ЗАГРОЗИ СУСШЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 
(Д Jtя вuвІUuuя ua врофільному рівні) 

Кормено nриr8Датм 

Яким ч<1ном економічна СИ1'fЗція у країні вnливає на соціальну безпекуіі населення? 

Потенційно пебезпечні соціальні проблеми сучасвості можна умовно 

поділиrn на дві великі ~руан. Пєрша з них пов'язана зі взаєминами всере
дині тодсь.кого співтовариства і вмючає відсталість економічного розвитку 

окремих регіонів та країн, поширення нар.комапії та розвоtток парJ<обізне
су, постій:ве зростании рівня злочинпості й тероризму, військові конфлікти. 

Друzа- відображеІШя кри;щ у відпосина.х між суспільством і природою. До 
неї належать демоrрафіч:ві, продовольчі, енергетичні кризові явища. 

За проrвозами експертів, чисельність васелев11я Землі у 2050 р. може 
скласти понад 9,3 м~д осіб (переважно внаслідок приросту в аселенин у краї

пахАфрики та Азії). Разом з тим заrальпа чнсельиість населення ро~в•:шеяпх 
економічних реrіо:пів змін:вться аезаачао, що може сnричинити загострення 

продовольчої проблеми всесвітвьоrо масштабу. 
Іншою важливою проблемою є бідність. Згідно з матеріалами Світовоrо 

банку, ва початку ХХІ ст. 2,8 м.rrрд осіб витрачає на nрожиття nриблизно 
2 долари щодня; більшість із них не має доступу до ч:исто) води, nовноцін

вої їжі та засобів сtгієRИ. Кожні 3,5 секунди від rолоду помирає людвпа, 
а щодня - 24 тис. осіб. Така ситуація містить у собі заrрозу соціал:ьвих 
і політичних конфліктів, а отже, й суспілької нестабільності. 

Однією з найважливіших демографічних проблем є старіння населєи· 
ня Землі. До 2050 р. кількість лю"цей похилого віку (понад 60 років) у світі 
збільшиться утричі і ставовихиме майже 2 м.rrрд осіб, що може прпзвести 
до проблем із соціальним забезпеченням людей похилого віку і стзорити 

додаткове навантаження для працюючих. 

Потевцііtяу заrрозу соціальній безпеці становлять війни. Вов:и спричи
ІІЯІОТЬ величезні втрати серед мирвоrо васелеввя, з.начві фінапсові витрати, 

звищеввя культурвих та природних ресур- Які заходи необХідно вжити ? 
сів. На початку ХХІ cr. у світі зберігаються для того, щоб ~оwтм. яtсі ви-
та постійно збільшуються величезні арсенали ,-рачає саh"ова сnільнота на 
засобів масового 3ВИЩ81ІRЯ, а заrальні витра- військові nотреби, nовернути 
тв ва військові потреби, паприм ад у 2002 р., на збереження культурник та 
стаповRЛВ трильйон доларlз. nриродних ресурсів манети? 
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Іще одиІєю 3аrрооою суспільній безnеці є терориз.м, якm'і ~ачво пос:и-
JtИІІСJІ ка початку ХХІ ст. 

'l'tpo,nu• (від лат. ttrror - страх)- це насит.нпцькі дії проm миркоrо 
населення, 3дебі.Jrьшоrо а поп:ітичвою метою. У вужчому сенсі- це вІJRо
ркстаккн насІVІьства, 38J1ЯКуваквя або прІJJrнження 3 метою прКJІУсити 
до чоrось, перекокати в чомусь або пр111И!рнути увагу громадськості. 

Тероризм відомий JtЮДСТВУ 3 часів виникнення перших с:тратпфіковаких 
суспіJtьств. Він є частиною пі.цпі rrьної боротьби, мае насИJІьницькі цілеспря 
мовані форІІ(н, може бутикерованим на Ідеологічному !"рунті. Та яхщо в ми
нулому терорпетичні акти були спрямовакі на окреюtх осіб -lІJ>авнте.пів, 
політичних діячів абодиплом.атів, то сьоrодиІ жертвамп вчив:ків терорІtстів 

стають не лише ті, на коrо спрямоеаио с:вму дію, а й ті, хто випадково опп
вваСJІ поруч. 

Так, ц1д час иайвlдоміmоrо терористичвоrо акту у світовій історіі, я1<нй 
вlдбуасн 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку, терорнс:тн-смертJrІJRпспрямувапи 
два л.! таки із ааручви:ками ва борту в будівл.І СвІтоаоrо торrовельноrо певтру. 
У резул~отаті ааrипуло 2750 осіб - rро11цвв понад 90 краІв, 3 двадца'J'Ьха 
украlвцюm вкточво. 

Тера!(Т 11 вересня 2001 р. у НЬІО·Йоросу 
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Івдшй відомий терориствчвкй 

а.кт відбувся в Москві 25 жовтuв 
2002 р., коли чеченські терористи 
захопили~ заручники й утримували 

три дві приблизво 800 глядачjв !ІПО· 
зи:клу •Норд-Ост•. ІЦц час опере.ц.іі 
звільuеквв не вдалося уникпути 
людських жертв: загинуло понад 100 
заручників, се~д яких було чотири 
громадяюmа України. 

Тераk'Т у МосквІ 

Як бачимо, тероризм становять загрозу для всьоrо людства, навіть коли 
терористичні а.кти відбуваються у віддалевих куточках планети . А тому 

й відсіч йому можна дати лише шляхом міжнародної співпраці. З цІею 
метою упроваджуються спеціальні міжаародві програми, створюються авти

'fерористичиІ оргавізе.ц.ії, nроводяться сnільні війсь.кові вавчаRRв (ва зразок 
автитерористичвих навчань з НАТО у Криму). 

Слід звзвачнти, що подеку;ци nолітичв.а дівльвість підігріває окремі 

загрози в суспіл:ьстві (мовив проблема, перспектива вступу України до різних. 
міжнарод:що( організацій, міжконфес\й'ві та 

міжне.ц.іоиальві протистояиия). Вови влко· 
растовуються у передвиборчих камдавівх, 

провокуючи nротистоявив в укра.Urському 
суспільстві, їх нагиітанвв може дризвестн 

до сусnільвої дестабілізаціі. 

Як ви вважаєте, від коrо за·•? 
лежить безnека сусnільства 
загалом і ваша зокрема? 
Поясніть свою тО'Іку зору. 

АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ НАТО 
У сеJІІ!ДЗЕМНОМУ МОРІ оАКТИВНІ ЗУСИЛЛЯ• 

Після терористичних аmв у СLЩІ. 11 ее~я 2001 року ОргвнІзаwя Пів· 
нічноатnа.нтмчного договору (НАТО) на nрохання США nогодилася nровести 

в Середземному морі антитерористичної ОПерацІЇ •Активні зусИJІЛя• (ОдЗ). 
ТІ метою стаnа бороТЬба з тероризмом у Середземному морі шляхом заnобІ· 
геннянелегальним nеревезенням зброІ та боєnрипасів, протидіі незаконним 
перемІщенням 11~ та іншііІ незаконніі:І дімьності з використанням цивіль· 
них суден. 

Украіна -дРУге держава (nісля Російської Федераціі), що не входить до 
еклв.ду НАТО, ЯІСВ ПІЩєдналасЯ до ОАЗ. Військовий персонал збройних сил 
Украіни брав ВКТИІІНУ участь в оmядІ nідозрілих суден, обмінювввся ІНФОР· 
ме.Wєю з nартнерами у межах oneps.Wi, а ОДІОН Із українських офіцерів зв'язку 
працj0888 у штабІ операціі. 

Беручи участь у цІі:І onepaцfi з 2004 р.. Збройні сили Украіни успішно 
виконали багето завдань. Так, nише в 2009 р. вііk:ькові проеепи оютири патру
люввння, оnитали 76 торговельних суден, провели оmядову onepaw10 та взяли 
участь у пошуковій операцІІ. 

Зв мвтерівлвмн са~та МІнІстерства оборанн Украіни. 

www.mll.gov.uв 
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§ 22. ПРИРОДНІ Й ТЕХНОГЕНШ ЯВИЩА 
ЯК ЧИННИКИ ЗАГРОЗИ СУСШЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 
(Для ІІU/J'<ення на профіл.ьн.ожу рігн.і) 

Корисно nриrадати 
1. Як забруднене довкІлnя оnnиває на функціокування 11юдськоrо орrанІзму? 
2. Наведіть nриКІ1адИ сусnіJІьсто, що зникли або бу11и змушенІ залишити територію 
ceoro nро:киеання через нераціональне використання nриродних ресурсІв. 

Люд:иАа і сусnільство є частиною природи, адже людство ви:ншщо G 
природи татісво пов' язане з нею й досі. Людське суспільство ве може ФУНК-· 
ціовувати nоза природою, оскіJІЬкИ і л:юдиАа, І nрирода nідкоряються одна

ковим фУRдамевтат.в:им законам. Людина і природа nостійно взаємодіють, 
впливаючи одва на одну. Наприклад, зміна двя та ночі зумовлює весь ритм 

людської ЖИТ'І'Єдіяльноотl та вnливає на зміни у споживавві електроенергії; 
зміна пір року вwшває на u.и:кЛ:ічність сільськогосnодарських робіт та ва ват 
ВЇДДО'І:ІІВОК ТОЩО. 

Природа, господарська дівльність людини та суспільства є взаємоза· 
лежкими категоріями. Цей зв'язок має глобальвий х.вра:ктер, і тому зна
чні nорушевня в одній сфері можуть викликвтв стрімкі зміни в іЦШІJХ. 

В історіІ відомі випадки, коли т&,J<і. зміни природних умов nризводили до 
зникневвв окремих видів живих істот або навіть екосІ'f.стем. Подіі, що прп
зводять до мжкІІХ наслідків, В8ЗВВаються катастрофами (від давньоrр. 
катаатроq>~ - r:rереворот). 

Залежио від прв:чив катастроф їх nоділяють на природн./ й техноzен.н.і. 
Раніше ва маветі переважали nрародні катастрофа. Із розвитком людсnа 

з' явлюшен такі, що спричинилися люд см< ою діяльністю; сьогодні саме вови 
найбільше вnливають иа життя різноманітних екосистем, регіонів і плане'І'и 

загалом. 

Серед r:rриродвих катастроф можна на.з.вв= nадівця оа Землю великих 
ме'І'еоритів, ураrавл, повені, цуаамі, пожежі й сильні nосухи:, вивержев · 

ня вулканів. 'У результаті вайбільших -катастроф відбувалися кліматичні 
зміни, вимирання та вюrпкнавня нових видів живих орРанізмів і навіть 

зміни зовнішнього вигляду нашої r:rлaвe'fl'f. Наr:rриклад, nа,цівви комети 
приблизно 60-70 МJІ:н років тому спричив:ило вв:н:в:кневвп Мексиканської 
затоки, архіnелагу Яnонських остроаі,в та Яnонського моря. Існує теорія, що 

саме це призвело до кліматичвих змів, у результаті IJJ(I!X вимерлпднвозаврп·. 
lвmi природні явища - цувамі, тайфувв або землетруси - називаються 

стихійними JІ.ИХами. Вови мають локальний характер і не можуть змівити 
клімат. Проте вони спри:_ч:ивяютJ> руйнації тв nрпзводять до звищення міст 

і навіть регіонів, заrибелі тодей, зввоm:их мвтеріат.них збптків.І хоча вині 
чимало природвих явищ можна nередбачити, таким чином скоротивши втра· 

ти, проте nеред деякими з вих людство й досі залишається беззахисним. 
СьогоАВі заrострився конфлікт між техвосферою людини тв біосферою 

r:rлаветв. Досягвеввя нвуково-технічиоrо прогресу, що, з одного боку, доnо
магають людству розв'язувати nеввl проблеми, інколп обертаються техно-
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І'еnв:и:ми катастрофахи й небажаними вnливами аа nриродне середовище, 
що зе.rрожує !снуванаю всього людства. 

ПрмІсnадом СТІООЙН()(О лиха, ЯК8 nризнло 1J!J страшно! ТВХНО· 
ПІННОІ uapll, є nодіІ11 березня 2011 Р<*У на яІ10НСЬІdі! втомній елеtетроетанцІТ 
ФуІсусіма·1. АмрІя 8WМСІІ8 а результв-ті наіІсмльнІwого В ІСТОРіІ ЯnонП землетру-

су тв ІІМКІІИІСІІноrо н- цунамІ. 

Землетрус, смло10 майже у 9 балів за WКІІІ1ОІО Ріхтера, ста8СА за 400 км аІд 
Токіо, але nowтouи були вІдчутнІ А у столицІ. ПотужнІ хвилі цунамі вдарили на 

~ nрефектур МІяr1 тв Фу!сусіма. унасліДСЖ 'IOf'O nострцдали дес!ПКИ 
- пунmа. з-летрус тв цунамІвивали з ладу зоежwн• засобм 81181СТJ)0-
пос:тача- тв резеренr дизельнtелепростанціі на І>Е.С Фукусіма-1 . У резуІІьТІт1 
ЦDOrO аІдмо8мли асі системи заИЧВЙІЮГо й ааарІйного околодження, що nризее· 
110 до розnл88118Ння ахтивноІ зони атомних реакторІв на трьох енерrобnоФ у 
nepwl днІ ааарП . 

.;..... ___ _ 
Суттєву загрозу дпв eкonor!I стеаовить Івтенсивиий розвиток електрон! ки 

та рІІJtіотехніюІ, що спричиняє забру.цвеиия oprtpoдвoro середовища епектро

маrиІтІІИJ\Ш полями, оововюrм~t джерелам•• яких є piiJtio· та телевізійні стан· 
цІї, вnсоковольтпІ лів:U електропередач, електротранспорт, трансформаторні 

станції, комп'ютери, побутова техніка, мобільвпйзв'язок. 
І!Ьидке й век.овтрольоваве ЗІ)ООТ8.НR8 населення земноІ кулі, величез

на кількість вІдходіа JПОдськоі діяльності, що забру,ІІ.вюють повітря, воду 
й Грунти, висважеввн природ:иих ресурсів 

призвени до глибокої екологічної кризи rло
бвльноrо масштабу, оововни~и nронвамn Я><ОЇ 

є кислотні атмосферні опади, аюr><веввя окре
ми:х видіа тварин, а тмож кліматичні зхі>т. 

Назвіть відомі вам техногенні ? 
катастрофи в УкрвінІ та світі. 

Яким чином. на вашу дум~. 11\о! 

МО)О(}І8 заnобігти? 

Насл;дІси землетрусу та цунамі а Яnонії 
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§23.МІЖRАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ ПОДОЛАННЯ 
ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСЛІДКШ 
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

(Д JJA ІШ/І'JеКН.А н.а nрофіІІЬКОJІ&ІJ ріен.і) 

Корисно nригІДІІти 

ЯІd мІжнародні організаЦІї. в дІяльиостІ яких бере участь УкрsІна, ви знаєте? При
rадайте ~РУ діяльності цих органІзацІ~. 

На жаль, вирішити rлобальві nроблеми nоодинці ае під силу ваві'І'Ь ])()3-

виаеаим країнам, ае говорЯчи вже про найбідніші. Тому особ.nиву роль тут 

відіграє міжкародва співnраця. 

На початку 2006 р. Орrаt~І.зацІєІО Об'єднаних НацІІІ було створе
но ЦентральниІІ фоІЩ рваrування на 118д38ИЧаІІІІІ ситуаЦІ1, мета якоrо- термі
нове надання допомоги у кризових ситуацІях. ФоІЩ. стетутни~ капІтал якого ста· 

новить 500 млн доnарів США, регулярно nоповІІІОЄТЬСА зв рахужж добровільних 
внесків вІд держав-'111енів, установ, приватного сектора І всІх охо-<их. Сьогодні 
93 країни свІту зробили свої внески до ФоІЩу. 

Протягом трьох років ФоІЩ видіпив понад мільярд доnарів для забезnечення 
харчуванням, житлом. чистою nитною водою та медичними засобами десятІdв 

мІльІІонів люде>\ у 63 краікех свІту. Приблизно 20 % коштів ФоІЩу було вико
ристано для надання допомоги nострu(ДВ/Іим вІд стихійних лих. спричинених 

глобальним потеплінням. У 2008 р. було видІлено 100 млн доларів для надання 
допомоги 16 млн люде>~, які ПОСТрu(ДВ/114 вІд продовольчої кризи. 

За матеріалами ca.itrit Центру новин ООН, www.un.org 

У зв'азку із зІІІ'ОС'І'ревввм rлобальвоr еколоrі'ІІІої криза на суча.свому етапі 
викикає гостра веобх.ідаість об' єднання зусиль світового співтовар>tства для 
боротьби з Ії наслідками. До головв:их наарЯМІ<ів тако і сnівпраці належать: 

• створеввв міждержавних банків екологічної інформації; 
створеввв міжнародких фІнавсових фондів охоронв довкІллв; 

співпраця у справі ліквідації васлідків еколоrічв:нх і техногенних 
катастроф; 

координація націопальвих природоохоровних заходів з урахувавввм 
екологічної взаємозалежвостІ держав; 

об'єдваввя фІнансових можливостей міжнародвих оргавізацій для 
розв'взаввя rлобальв:их проблем охоропи екосистем; 

співпраця у справі експлуатації ариродвих ресурсів, що належать до 
категорu спільиої спацщиаи людства (Світовий океан, nовітрвшm та кос
мічпий п~ір). 

1999 року Україна приєдналася до Кіотськ<Іrо nротоколу, осаоааі ВЮ\1[0-
ги якого- не перевищувати рівеаь викІ!Дів (ставом аа 1990 р.), адже тоді 
Ухраїна посіла шосте місце у світі за обсягами викидів nap!JIO(OBИX газів 
післв США, Росіі, Китаю, Німеччини та Японії. З 1990-го по 1998-й рік упа
елідок економічних чинанків викиди парпихових rазів зпачиоскоротилвся. 
Участь у Кіотському протоколі падає УкраІні можливість розв'язати про-
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бАемп еверrоефехТПІІвості, еверІ"О36ережевня, а.цаnтац!J секторів ехономіки 
до нових кnіматич:вих умов за рахуаок кіжиародиих фінавсових ресурсів. 

• 08010А 31 стетr12 КІотськоrо протоколу 
до Р•мк01101 ІtОН8.Нц/Т ООН про :.мІну клІм•ту (скорочено) 

Кожна зІ Сторін з метою сnрияння етаnому розвитку здійснює та/або nродо
ежує розроблІІТМ еІдпоеІдно др своІх нацІональних умов такІ nолІтику й заходи, як: 

1) nІдеищення ефективності Іикормстання енерrВ у вІдnовІдних секторах 
нацkжа/1ьноТ економІки; 

2) сnрняння nоwиреннJО рац/онаJІьних метод/в ведення ЛІ(ХМІ()(О госnодар
СТВ8, n1ссжасадження та nісооноаnення на стабіnьнІА основІ; 

З) заохочення форм cтanoro 111 рацІсжаnЬІЮrо ведення СU1ЬСЬІ(оrо rосоодар
стиа у контексті врахування особnивостей зміни клімату, 

4) nроведення досліджень, розробка, сnрияння широкому ви~ористанню 
та вnровадженню нових І вІдновлюваних видів енерІіі, техноnоrІИ nоmинання 

двоокису еуmецю 111 nереІJІJеих сучасних екоnоrічно безnечних технологІй; 
5) заохочення належних реформ у відnовідних галузях з метою сnрияння реалІ

звцІ1 nолІтики та заходів обмеження або скорочення виІ01Дjв nарникоаих rазів І ... ); 
6) сnІвnрацює 3 Іншими Сторонами 3 метою nІдеищення Індивідуальної те 

сукуnНО{ ефективност11JснІо0! nоntтики та заходІв. якІ вживаються зrідно 3 цією 
статтею. 

З. Сторсжи nparwyn. здІйснюеати nолІтику і ВJКИ88ТИ заходи вІдnовІдно др цієі 

l 
статті таmм чином, щоб звести до мінімуму несnриятливі насnІдІсм, у тому чис

лі зміну клімату, вплив на міжнародну торгівлю, а також соцІальнІ, еколоrічнІ та 

економічнІ насnІдІси для Інших Сторін, особливо дnя СторІн, якІ є Іфаінами, що 
розеи88ЮТЬСJІ. 

Іншим прИІСJt8дом міжвародної співпраці є 
зустріч rлав держав у Йоrвивесбурзі 2002 р., 
під час якої було ухвапево основвий доку

мент - •Порядок деввий ХХІ ст. •. Цей до
кумент проrоnосив необхідвість щонвЙІПRВд· 

ЯкІ, на вашу думку, насnІдІсм <f/ 
пЩписання КіотСЬІСоrо nрото· 
колу дnА розвитку економіо(и 

УКР&1ни? 

ІUОГО дося:rвеиия стаJІого розвитку всіх крвів і народів. Крвівв -учасниці 

сам!ту ообов'я:звлися: уповJ.льияти темпи ЗИИl<веивя окремих біолоrі'UІ1ІХ 

видів на Землі, а також максимально скоротити кількість людей, які не ма
ють доступу до чи.сто'і пuтноі води та каввл!зацU. 

Іспуваивв різномвиітаих проблем у людському житті і в .mодсьхНl 
ІсторU - це цІлхом норМАЛьне і нав!ть законом!рне явище, а необхідвість 

постійного розв'язаии11 цих проблем- одни із нвйrоловwпmх стимулів сус
пільного розвитку. Проблеми - це васп:ідок суперечвостеА, як! вJІВИКАЮТь 

між првродою і суспільством, тв тих, що ВИИИКІUОТЬ у самому сусп:іJо.стві. 
ІснуІОТь проблеми покальпІІІ rлобал:ьві. Локtмьни.wи вазивають так!, що 

стосуються: певвої rрупи 1110дей, ковхретвої крІІЇІ\н чи місцевості. Гло<ЮJtо· 

ки ми проблемами людства пвзнвІ!.ІОТЬ ті, що набув&JОТь велихого значення 
для долі людської цивіл!зацU а цілому. До глобальпах проблем належать: 
збережепня миру, боротьба з! свІтовим тероризмом, вколоrІчиа проблема, 
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демографІчна, проблема аиникнеННJІ та розпоJоюджеивя вевідо)(ИХ раиіше 

з8Х80рюJа.в:ь, рацІоиат.ве вв:корпстаивя глибин С.Ітового океаиу та мирне 
освсх:ввя космічного простору, ліквідація Іlдсталості країв, що ро3впва

ІОТЬСІІ, продовот.ча, спровИJІИа та еверrетпчва проблеми, а також питаиия 
розвитку людини, П прав, забезпечення іІ гідвого майбутнього. 

Актуальною для Україин трвва..,sІІ час е екологічна проблема, пов' 11заиа з 
катастрофою на Чорнобильській АЕС та неконтрольованою діяльністю люде А 

у використанні природних багатств державІt. Негатива! иаслlдки людського 
втручання у природні процеси порушують флору! фауну, призводІІть до rло

бмьuих проблем у екології. Зокрема, до зимирання nредстаив:и:ків тварин
ного 1 рослинного світу, розвитку масових !вфекцlІ!них і вірусних захворю
вань, потепяішанвя клІмату (так званІІІІ •парнІІковІtіІ ефект• ), скороченнІ! 
озонового шару, знищення лісів тощо. 

Для вирішення rлобІUlЬвих проблем в Укра)'н\ створено екологічні служ

би, uіоосереджепі на стабілізації та зменшенні забруДJІеввя довкілля, прп
пиненнІ деградац!І прпроДJІИХ ландшафтів та іх вІдновпепві, рацlонат.ноху 

J!!~ПnDІ,.-ДІІя виробnення nonmti(И, а ~ако• орrанізаuІІ ~ nроведення 
дІяльнОСТІ. nое'язаноі з проблемами охорони довкІмя, в Украіні ет110рено 
сnеwапьний орган виконавчої владн - МіноСТерство еколоn1 ~ nр.~родних 

ресурсІеУкраіни.НаразІМІністерстеоВ'ПЛІОЄ8ЖИТТАНИЗкуnроrрам,сnрямоеаних 
на вирІшеннІ\ екопоrNних проблем в нашІй державі, а саме' 

1. НацІональна nрограма еколоrІчноrо оздоровлення басейну ДНІnра та 
nоліnшення якостІ nитної води (затверджена Постановою Верховноі Ради 
УкраІни вІд27.02.97 Nll123f97-BP); 

2. 3агальнодержаена nрограма формуtцІння нацІонально! екОЛОІічноі мережІ 
УІ<раІни на2000-2015 PQI(I4 (затвемжена3аконом Уtсраіни вІд21.09.2000 11191989-111); 

З. 3аrвльнодержавна nрограма охорони та вІдтеорення доекілля Азовського 1 
Чорного морІв (затверджена законом Украіни вІд 22.03.2001 N9 2333-111); 

4 Державна науково-технічна nрограма розвитку тоnоrрафо-геодезичноі 
дІялЬНОСТі та нацІонвльноrо картоrрафування на 2003-2010 роосм (затверджена 
ПОС~80Ю Кебінету МІНІСТріВ Украіни І1д 16.01 ,2003 N9 37); 

5. Коммексна nporpaмa ревлі3ацІ1 на нацюнальному РІВНІ рnuень, прийнятих 
на Всесеітньому саміtі зі сталоrо розвитку. на 2003-2015 роосм (затверджена 
Постановою Кебінету МІнострів Украіни ІNд 26.04 2003 Nt 634). 

6. Програма nриnинення виробництва та викорж:тання озоноруІ\нІвних речо
вин на 2004-2030 роки (затверджена П~ноеою Кеб1нету МІнІСтрів Украіни ВІД 
04.03 2004 Nt256); 

7. Комппексна nрограма протизсувних заходІВ на 2005-2014 роки (затвер
джена Постановою Кабінету МІністрІв Украіни вІд 22.09 2004 N9 1256); 

8. Загальнодер.авна nрограма розвитку мінерально-сировинної бази Украіни 
на nеріод до 2010 року (затверджена Закоt<ом Украіни від 22.02.2006 N9 3458-IV). 

9. Державна цІльова екологічна nрограма nроведення моніторингу навко
лишнього nриродного середовища (затверджена Постановою Кабінету МінІ
стрІа Украіни від 05.12.2007 Nll1376). 

З. матерІалами сайта Міністерства еколОГІї тв nрнродннх ресурс;в УкраІни, 
www. menr.f}OV. ua 
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мьтернаn<внІ види енергі! 

ВШ(ОрИО'І'аииі й охорові прпро,цних ресурсів. Політика УкраІни орієнтована 
f11І прnрадоохоронну і ресурсозберІrаючу технолоІ'ію та входження в загаль

воєвропейську і світову систему екологічн.ої безnеки. 
Демографічна проблема пов • язана із сучасними mраційними процесами, 

контролюванням і ПJІ8.Нуванням процесів народжуваності, високою смерт
ністю, що переаищує nрnродвій арІq>іст в:аселеннs. 

Велике значення для сучасвого сусnільства має розв • взапня «верrетичної 
те ресурсно\: проблем. Ниві стоїть завдавня переходу на екологічно чисті 
альтернативві види енергії (сонsчв:ої, повітрявоі). 

До ресурсно!: проблеми належить нестача 

питної води, забруднення повітря, rеина мута
ція продуктів росливного 1 тваривного похо
дження. Перспективннм у вирішенні ресурс
вої проблеми є освоєиия Світового океану та 

космічвого простору. 

Які Із зазначених nроблем•? 
є найбІльш актуальними дnя 
УІфаіни? За.nроnонуйте UUІІІХМ 

іх вирІUІення. 
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..., ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

1 , Дайте 8ИЗНЗЧ8ННІІІІОНЯТТ!І суt:п/лЬСТ80. 

2. Назаtть ІСторичнІ mnн соцімьноі стретифІкац/1. 
3. Схаракrеризуйте основні чинники cycnillt.iioT cтaбlnt.iiOCti. 

• ПомІрсvі'мо 

1 . Яким чином можна використовуваm nриродні ресурси, щоб заnобігтм 
ТВ><МОГ8ННИМ катастрофам? 

2 . Які кроки варто зробиm свІтовій сnІлЬііОтІ для вирішення mобмЬііих про· 
блем людства? 

3. У сучаснІі\ стратифіІСЗцІТ сусnільства в негативнІ страти. Заnропонуйте 
шляхи трансформацІТ цих страт на якісно ноемА рівень розвитку. 

• Пр8ЦІОСМО І80Р'Ю 

1. 8ас обрали Міністром соцімьноІ nолітмкн УкраІни. 3аnропонуйте програму 
ПідаИЩВННІІ рf8НІІ ЖИТТА населенНІІ, 

2. Проаад)ть соцІолоrічне оnитуаання серед саюІх OДI<()JIIndв: до якої страти 
суспільства еони відносять себе тв C80tO род11ну? Н8Іф8СЛІn. графІк соціаJІЬііОІ 
структури вашоrо оточення за ре.зультвтвми оnитуаан ня. 

3. Наnишіть есе на тему •СоцімьниА статус, до якоrо А лparwy•. 



ДЬнестесw, 8Ід чого 
S8lle*~ Bewe меАбуrмс 
І що Ви мо•ете зробити, 
щоб3М8йnt-мІсце е*ИТТІ 

Зро:sумІсте, 
що yнleepcenwtOIO умоеоtо 
nІОДСІоКОГО бутnІ С 3Д8ТНІСТІо 

ДО комунІкецlі, 8 ро38ИТОК 

cycnlnlltCТ88 Н8МО*ЯИ8ИЙ 
бе:t сnІnкуеенІttІІ cnlenpeц/ 

Змо•ете о6ретн ті форми 
учестІе *Мтті cycnlnlltCТ88, 

•кІ nlдxOДJrТto особисто Вем 
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§ 24. ПОНЯТГЯ СОЦІЛЛЬНОУ МОБІЛЬНОСТІ 

. .. 
ЧІ4 е у nc знайомі. ""' займалкся 6 uiJCВIIOIO cnpaaooo. досяmи усnіхІв у життІ. 
здобулІ4 noaary А визнання? Чи 1101111114 б 814 буnо СJСО)І(ИМИ на них? ЧІ4м зумомениІІ 
ІхніА соuіапьниІІ c-raryc? 

Розглядаючи соціальну структуру суспільства, ки вже згадували, що а 

пОЗІНUЯМІJ в сусnІльстві nов'язані різні рівн! добробуту, nрестижу та влади. 
Протяrом ЖІІТ'!'Я індивіди можуть рухатися між такими позиціамlІ, зміню· 
ЮЧІJ пов'язВІJі з 1m ми рівні вивагороди або кезручностей. 

З 1947 р. НаЦІональним центр вивчення сусnІльної думки США 
nерІодично nроводить аnктування nерес~чних вмериІСВНЦІВ з метооо визна· 
чення cycniJiьнoro npecn.tЖy різt<их nрофесІй ПоріеняннR даних у різні роки 
демонструє стабІльністо стзвлення рр престижу nрофесій. Шкала змі~ 
від 1 (намнижч~<іІ бал) рр 100 (найвищим). 

8МА 38НІІТ .. &81\М Вмдпн~~n &апм 

ФІзик 82 ОфІцер nолІції 48 

СудАА 76 Музикант 46 

Адвокат _ 76 Пожежник 44 

Лікар 74 Сантехнік 41 

Банкір 72 Фермер 41 

Пілот 70 БортnровІдниця З6 

МІнІстр 69 Продавець 29 

ЦивІльний Інженер 68 Домогосподарка 25 

Політолог 66 Залізничник 24 

Математик 65 Таксист 22 

Шкільний учитель 6З ОфщІант 20 

Б галтер 57 81 ник 1..L__ 

Процес nереміщення особи між ієрархічно n фунхu,.іоаальво ортавізова· 
ІШМІІ елементакм соцівл:ьвої структури (класаки, верстваки, rpynaкJt та 
катеrорІкмя васелеu:нн, nозиціІІМП) називають со1fІ4-"•ною .мо6іяьністю. 
Збільшити 'flt змеuшити nрибуток, владу, nрестиж у результаті переходу 
на i.uwy n<>Jицію, до івmої групи означає JдІйсни m u соцІальпу АІо6іл.ьхість. 

' 
СоціологІr вивчають.wІжzенерацІй!іу )ІІо/1/льІІІсть, nоріввюючи соціальне 

ставовище дітей із соцімьним стаповrrщем батьків, а також 81<//mршІньо· 
zt!itpaцUmy .мобІльнІсть, фіксуючи зк!ну соцІальвоrо ставовища та статусу 

члена суспільства протнrом життя. 
Соціальна мобільність сучасно! особистості залежять від іІ професіона

лізму, освіченості, а.мбітвості та кар'єрноrо росту. Два очевщt!Іі иаслJдкн 
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мобільноУ ооведів:ки пост8JО'І'Ь nеред івдиJІідом, Якщо бажана мобільність 
відбулася, той, хто здійснив u, оерековуєТЬСJІ в дієвості чивви:х у суспільстві 
привюшІа та норм, у справед;ІІИJІОСТі соціальиоrо устрою, Словюm та діям:в 
вів ладен демонструвати првхвльвість до домівуючих ціввостеІі, n011.11ьність 

до вав:ввоrо устрою, А ко1rн спроба соціальноrо сходження не вдалася, кол:n 

через певні обставввв індивід ОПИВВ1ІСЯ ва соціальному дві, то й результатоJоІ 

радше буде соціальна апатія, 
ДосліджеоІІЯ молоді, проведенесоціологами в1960-1970,х рока.х. виявв, 

ло nевні специфІчнІ роси, пов'язані з віковою психологією цІєі rрупи, Соц!, 

альний nортрет молоді склодають: життєві nлаJJІІ nоколіІшя та його ціппіснІ 
орієнтири; рівень освітн; професійна nідготовка молоді; рівень зай:аятостІ 

молоді; П місце ва ринку nраці, Зrідво з ВІJСІІовкамJt дослідників, у життє

вн.х nланах молоді завжди nереважав мотив nродовження освіm, Трудова 
мотивація посідала третє або четверте місця в ціtrвісвіі\ r:п:калі, 

ОоитуваJJВЯ, провеАеве в чотирьох регіонах Укре.ін.и в середн.иі 1990-х 
років, nоказало наорЮ< травсформуван:нв ц!ввІскк:~< орієвтацlй молоді, 36е, 

реглася престижність освіти, В..'Ш:3ько 70 % вІІnускників шкіл мали бвжаввя 
продовжувати вавчІІJІНВ, 20 % хотіп:и б 11])8W084тtf та вчитися і л:кше 1 О % -
тільки орацюватп, 

ОбираюЧІІ професію, JоІолодь бажає мати ВІІсОКJІІІ ОJ)Іrбуток, працювати 

за здобутою професією, вона орієнтована на цікаву роботу, що забезnечує 

престиж І кар'єру, 
У сучасному укре.інському суспіл:ьстві діють чишJики, що спооукаю'І'Ь до 

мобільності та переr:п:коджають їй, Дефіци'І' багатьох видів ресурсів, істотні 
ві,цміJtнос'І'і u рtвнІ та якос'І'і життя в сільсьніІі місцевості та місті, у велиюtх І 
мал11Х містах- усе це визначає основау різницю nотенціалів, яназмушує іи

дивіда рухатвоя до місць скуnчення блаr і послуг, Протягом кількох оставвіх 

десятuлlть мобільніс'І'Ь була масовою й іитєвсивною. але радше вимушеною, 
ніж добровільною, 

За ЖІJТТЯ одвоrо покміввв унраівське сусnільство з переважно arpe.pвoro 
перетворилосн на івдустрlальне, Якщо в 194.0 р, 47 % пре.цездатвоrо пасе, 
леивя ставовцлп селв:н.и, то у 2004 р, заJ!:вятІrх у сільському rосподарстві 
було лише 19,4 о/о , 

І батьни,І діти соройм810'1'Ь мобі.л:ьвість як життєву необхідність, Непрв

іІ:в.яття иаяuнох реалій, іх кевідпоаідністьочікувавням спонукаютьбагатьох 
здіі!с1110ватrt мобільність, 

Поряд Із впмушеною мобільністю в сучас
ному укрвінському сусоільс'І'ві спостерtrа

ється й добровільна соціальна мобільність. 

особливо в молодіжвому інтелектуальвому 
середовищ!. Спрямоваяа воаа на досяrнеІJня 

ВІІЩОІ'О сукуnноrо соці8JІЬво-економічноrо 
СТВ'J'УСУ в умовах конхурентвоrо середовища, 

Чи забезnеч~ сучвсн141 • ? 
рино~ nрацІ е УкраінІ заnити 

молодих сnецІаnІстІе? Я~І nро
блеми має вирішити дер*ІІ88 
та сусnільство, щоб створитм 
конкурентосnроможниіІ сучаса 

ниА ринок nраці? 
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§ 25. СШЛКУВАННЯ ТА СПІВПРАЦЯ 

ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СОЦІУМУ 

Кормсноnрмrад8тм 

Як ви rадаете, чи можливо розв'яза'n1 nевне суеnJльно знечуще завдання, не cnln· 
куючись одме з одним? 

Slк ве.м вІдомо, існування людини неможливе без спіе11})1Щі з івши:t~~и. 
Прикла,цв цьому анаходимо всюди: від доnомоги батькам І гри у футбол з 

товаришами до виробиицтва великах nідnриємств та ви:ков.авв.и міжнарод· 
вих програм. Взаємозв'взокз іншими, фуикцІовуваввв сусп:іlІьви:х вІдноеви 
забезпечуються •tерез спілкування, яке норозрнвво пов'язане з діяльвlстю 

та духоввим св1rом люднии. Сп.ілкуваиня є ІtевІд'ємнuм J дуже важ.п:юшм 
аспекrом людсьІ<оrо ісвуваввв, передумовою формуваІІВв людинв як соц!· 
ельиоі Істоти. Це процес взаємодії між лоодьмя, а якому відбувається обмів 
діяльністю, Інформацією, досвІдом,Іdивостямп й навичками, результвт8JІИ 

праці. Будь-я:ка cniJtЬвa діяJtЬиість людей коордиаується, узгоджується, в 

ній пр всутвій процес обміну думками. 
У процесі спіпхуваввв дос.игають· 

ся орrааІзац!я та єдиість діі окремих 

особнстостеА, адійсmоє1'ЬСЯ івтєпекту· 
ВJІЬиа та емоц!А1Іо-чуnєва взаємодія 
між ними, формується спіJtЬвість ва· 

строІв І поглядів. Спілкуваввя є засо· 
бом Ісвува.вня суспільства, воно може 
бути пря.ми.~~l опосерєдкован.и.м. Првме 

спілкувавnя відбувається у процесі без· 
посєреднlх контАІ<тів між паJ)'!'яераюt, 
наnриклад, під час дружиьоі' розмови. 

Опосередковане ж спіл:куваввя має міс· 

це, І<ОJLИ між учасnикІІ»И спіл:куваввя 
існує просторово-часова диставц!я. ro-e сnІmсування 
Ф•nософсь•а дум•а •Ну що б, здавалося, CJIOII8? 

Слова та ronoc- бtnьw нічого 
А серце б'ється- ожмм, як іх nочує! .. • 

•Багато говорити І багато оказаn1- не одне 11 те ж•. 

Т. Г. Шевченко 

СофоІ(ІІ, меньоrрецЬ«нд драмгтурr 

•УмІння вести розмоеу-це твпант•. 
Сте!Щ8Ль ( Анр/-Мгр/ Беt'Іль) 

•Hawa моеа -найважливіша частина не nиwe наwот nоеедІнки, а іІ наwоі осо
бистості. наwо! душі, розуму, наwот здатності не nІддаватися вмивам середоеи· 

І ща. якщо IIOtiO затягує•. 
\., ______ .::д.:...С.:..;·..;.Л..;.DІВ;,;;.,;.;чое~, Р;_;<~.,;..СС..;.іі/ськи,;.;:..;.:_д:..;фІполоr::.:.:.:~.:_та.=.:.:істор+fк~~ 
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Нвпрюслад, автори відоNЮІ: ккиr аверт8.10'1'ься до нас у саоіх таоj)АХ крізь 
десятиріччІ!, а і.икОJІИ вавіп сторіччя. 

Можна визначити традиці!tві форми сШлкуваJUІЯ, історично в.иробі[еві 
та за.кріапеві в певних завчаях та обрядах різвв:х народів. Зокрема, ісиує 
формальне спіл.хуааввя, яке регламентується усталеии:м:и нормами та має 
стєре<rrи:пииА харахтер. Оrороии TІUCOro спілкуваннІІ розігрують пеаві, зазда
леrtдь вІдом! ролj: викладач- студент, nІдприємець - бавхір, керіаИИJС
підлеrлиіІ ... Таке спілкування ие вимаrає вияау особистісних якостей, що 
робІІТЬ ЙОІ'О офіціАВ.И:М. 

Важл~ое місце иадежuть діловому спілкуваuвю, ycnlx якоrо залежить 
від рівня довіри між nартнерами, їхніх ділових якостей, інтересів і намірів. 
Ділове спІ.п.кувавия може nерерости у ,ІІJ)ужвє та неформальне. 

Спілкування оргавічао оплетене в людську діяльність, відповідає іі різ· 
ним видам І постає як передумова співпрацІ. Саме через спілкуваиия иела
rоджуютьсІІ Й ОСМИСJІJОJОТЬСЯ необхідві для дLІІЛ1>RОСТі зв'нзкв. 

Основвим засобом спілкуванин є мова, ІІЮІ авступає підJ'рувтнм куJІЬтури, 
енциклопедією людськоrо ,ІІосвіду. Вона пов'язує людей усіх генерацій, 
поеднуе минуле, сучасне і веде вас у маІtбутвє. Рідна моав - це життя 
народу, нацJІ; коли аова згасає, втрачається історична пам'ять. Вона є біо
лоrіЧlІИJWІ, соціально-побутовим ідуховввм uищем лrодськоrоісвував:ия, що 
забезпечує здатність лющши мислити й відчувати. Мова виковує такі фувк
ціj: гідтеорюеальну, пізнаваАьну, коJІСунІкатиену та культурно-тгорчу. 

Важливим елементом загальнолюдськоrо спілкУванив є Aoro культура
сукупність загальноприйнятих норм поведіИJ<и людини s суспіJІЬстsі. Для 
культури сnІлкуsапня прницн:поао важлиuимв є такІ П лаик11: 

• культура вислоsлюJІан:на; 
• культура словесвоrо обrоаореввя проблем; 

умів ня логічно й лакоиічио ввсловлювати саої думки, доносити їх до 
с:півроомовюrка; 

УМЇПRІІЗИUО,ІІИТИ І'ОЛОВиу думку; 

естетиqввй підхід 11.0 ВИltЛадеввн власких ,ІІуМОк. 
КуJrьтура сnілкувапвя має бути присутньою у поІІСЯJ<ІІ.еввому жиm кож

ноі людrшн, яка постіАио коптактує з ін:шихи (у родині, у шкіл:ьвому колек
'mlІі, на вулиці, ка роботі). У різні епохи кул1>тура спілхувапвя мала різнІ 
вазви:етккет,правилапрпстойиості,хоропd 

мап.ерrr, - але І! ЗІUІЖди виділІІЛИ як особливу 
форму взаємодlі та міжособистісних стосув

кіе людеn. У третьому тисячолітті особливо
го зиаqевня набуває куJІЬтура сШлкувавня, 

засноване на привципах толераптвості. 

ЩО CnotryiCBЄ людину обира- ? 
ти рІ3нІ форми сnілкуванн11? 
Чи може Існувати одна унІаер
сальна твnика сnіпкуванНІІ 

дnя всІх сторін сnІлкуваннІІ? 
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§ 26. ПОНЯТГЯ КОМУНІКАЦІІ ТА КО!'tfУНІКАТИВНОСТІ 

"оомсно nрмrадати 

SІк відбувається процес передаt<ня Інформаці! v предстевниІdв тваринного сеІту? 
Пригадайте, наnриІ(JІад, мову бджІJІ або сигt<али , якими тварини nовідомляють 
одне одного npo небезnеку. 

Універсальвою умовою людського буття, формою 8:18ЄМО3lІ'язку тодlШJІ 
3 ЛЮДJІНОІО Є комунікація. 

Ko .. gнixortila (аідлат. communlcatto - повідомлепи я, передавання)- це 
процес, під час якого двоє або більше людей обмінюються інформацією. 

Окрім того, у процесі комупікацlі' люди ЗАіі!сиюють обмін досвідом, цІн· 
иостями, навичками, досяrвеввЯМD. Здатвістьдосприі!вяттв й nередання 

іІІформації В8:1ІrRІUОТЬ ICOACJIKЇIC4mU"KU:mю . 

Слово •комунікація• може означати також зв'язок, повідомлеЮІЯ, засіб 
зв'язку, інформацію, засіб lнформацU, а також контакт. сnілкування, 

соцІальну взаємодію. 'Гак, масова комувікація - процес перед8JІ:.ІІЯ інфор. 
мацІі груnі людей одночасно за допомогою спеціальвих засобів- мас-медіа 
та телекомувікаціі. 

Комунікаці а є також ОАнією з необхідних умов орrаЮзацlі' суспіл:ьства. 

У процесі комунікації досягається організацІя та єдність дії окремих 
IBJtitlliдiв, здійсІUОЄ'І'ЬСЯ Інтелектуальна взаємодія між кшm, формується 

спільність пастроїв і nоглядів. В умовах комунікації в1rражаються особое· 
тісні потреб~r індивідів, вІдбуеасться формування і! розвиток особистості. 1"1' 
духовпого світу, свідо!ІІІостІ та самосУ.Іідомості. 

Структура вайпростіmоі комунікації включає: 1) двох учасвикі.в-комунІ· 

кантів; 2)ситуацію(чи СІІтуІщІ.і'), яку воRИ nраrпутьосмислити тазрQ;Jукітн; 

813мтІ8Іt8 
Марк Цукерберr ( 1984 р. н.) 

Розробник І спtвзасноаник аоесеіТньоі соwальноі мережІ 

•FaceЬook•, роботу над якою pQ;Jnoчae Іще у студентсью рооси 

У 2010 р. журнал •Тайм• визневІІоrо •людиною року•, в 2011-ro 
його було визнано наймолодшим мІльярдером nланети. 

Ідея мережІ •FaceЬook• rрунтується на nриродній nо~ребІ 
людеІІ у сnІлкуваннІ та їх.ньому nрагненні буrи nоnулярними. 
У створенІІІ 2004 р. мережІ І(ористувачІ мали змогу завантв
жувати СВОІ СВІТЛИНИ та оnрИІІЮДНІОІІЗТИ будь-яку Інформа· 

цJю - ещ nерелІків улюблених n1сень до наукових інтересе За деtdлька роІСІ8 

бе3коwтоаним соuіальниІІ порталом університету ue користувалися МІЛЬЙОНИ 
л10дем усьоrо cerry 

На елзсній стор;нцJ ЦІЄІ мереж~ Марк Цукерберr визначив свої інтереси як 

•ВІДкрИТІСТЬ: РQ3робка речей, що доnомагають людЯм сntлкуватмсь і дІлитися 

тим, що дпя них важливо: революцJТ: ІнформаційнІ nотоІ(И; мінімалізм•. 

У 201 О р. режисер Девід ФІнч зняе кінострічку •СоцJвльна мережа•, в осноеІ 

сюжету яко! було nокладено ІсторІю життя Цукерберге тв створення •Facebook•. 
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3) тексти, що виражають зміст ситуації; 4) мОТJІВИ й. мету, що роблят.ь тексти 
спрІUІІО88.ЮІКВ, тобто те, що спонукає суб'єктів звертатися одне до одного; 
5) процес матері8ЛЬНого передаваІШя текстів. 

За типомвідвоски між учасВШ<ам:и виділають .ttіжо~обистн~н/1. nu/!.1i'V<y 
та .ttacoov комупіJсацію. За тиnом використовуваmur. засобів передавня зна· 
'(еИЬ виділяють гер6ал•nу (мова), ntot!p6a11ьny (жест, м:іміна, мелодика), 
.ttатtріольІЮ-;mам:Оо/1 (зокрема, художню) комунікацію. 

Стратегu J<Ом:увіJсацtі евоJJlОціопують nаралельно з nолітичпимп, еконо
мічпи:ми та географічними змінами світу. На ком:увіJсації істотно вnливає 

техпологічяий розвиток, тому ефективні те>UІолоrічиі й комупікатипці 

павИЧJ<и є необхідпою умовою Я1< діловаУ кар'єри, так і громадяснеького 
життR. До навичок усnіпшого спілкував:пя валежать: 

• уміння розуміти інших; 
•умівяя адекватно реагувати па критику; 

• умівпя ефективно висловлювата власну дУМКУ; 
• уагаджекия дій, толеравтність та компроміс у стосукках з іншим.и; 
•веденвя переговорів, розв'язувакия конфліктів і вавnчкв посередництва. 

Комупікативкістю вазивають Я1< здатність JІlОдняв будувати шпроку 

мережу знайомств. так і вміння спільно обговорюватв. проблема. Комупі
катнвuість є особистісвою формою ісвув8ВRЯ, яке нерозривно пов'язане зі 

світоN людааи. Будь-Яl<а спіль.на діяльuість людей координується, узгоджу
ється, проходить процес обміНу дуІІШам:и. Комунікативність є необхіДвою 

nере.цумовою органІзаціУсуспільст.вв, вона оргаmчпо вллетена в людську ді· 
ялБність, відповідає різннм видам діяльності та постає УУ передумовою. Саме 

через здатність людяви до ком:унікативоості валагоджуються й осмислюють
ся необхідні для діяльності зв' язки. Завдкки комуиікати.вності відбувається 

вавчаиоя і виховання особистості, засвоєкия в&ю різких форм соціального 
досвідУ, виявляються різвомаиітві здібності людини., її внутрішній світ, 
який стає доступяим ішшш.. 

Спілкуван:оя може бути nрямим І опосередковавям. Пряме сnілкувІUШя 
відбувається у nроцесі безлосередtrіх контактів між партнерами, що дає мож· 
липість відчути теnло людських стосунків, сприйняти Ух пайтоІШlі нюанси, 
якіможна передати жестами, nоглядом, виразом облич'(Я. 

Опосере.цковаве с:піnкувІUШн пов'язане з 

tсаув/ШRЯl\1 просторово-часовоїдистапдіі. Це 
означає, що людина може сприймати іофор

Nацію через книrи, твори мистецтва про іс
торію та ЖИ'І'ТЯ людей iвnmx епох і куль'І'ур. 

Оnосередковане спілкувІUШя 1Іідбуваєтьснта
кож через засоби масової іоформації (газети, 
телебачекия, Інтернет). 

Чи заежр.и наше сnІлкування -<? 
ВИЯВЛАЄТЬСЯ вдаІІим? Чому Ін· 

коnи створюється враження, 

що учасники комунІкаціІ не 

чують одне од~<оrо? Що необ· 

хідно зробити, щоб уник>ІУfИ 
тако і ситуацJі? 
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§ 27. УЧАСТЬ У ЖИТТІ СУСП1ЛЬСТВА 

ICopмc:ttO I\PIOraд8nl 
Чи берете ви участь у >СМТТІ шк011и, rромад14? Як саме? НаведІть nриІUІади. 

Участь у ЖІІОМ:І сусrrільстаа - це, насамnеред, соціальна діяльнІсть, яка 
забезnечує життєздатність сусnільства, сприяє розвитковІ його потенціалу. 

Перший досвід особистість отримує в сlм'і. Від батьків диmва отримує 
вміивя слухати й розухіти співрозмовника, ІІвкоиувати елементарнІ дору

чення, здобуває навички спіипрацІ та допомоги іН111КМ. У школ:і особистість 

отримує nершІ навички участі у шнІловому самоврядуван"nі. УчеІІІ, ВІІсту
nає в рол! л:ідера класу, відстоює інтереси уч u!в клв.су та школи, виносить 

практичиІ пропозІщlі ва сусnlльниfІ загал. Туттакож 3добув!ІJОТЬСІІ ВІІJІRЧ1(И 
волонтерської діяльності в межах шкози і в позаурочш1й час. Беруч~І участь у 

дитRЧJІХ громадських орrавізацІях, особистість nереІ\:маєтьс.я колектІІвними 

проблемами, сnільними інтересами, що об'єднують дітей. вчиться ВІtрішу
вати колективні справи. васлlдує кращJrй nрwклад, отримує перші уроки 

здоровоt ковкуренttІі та соціат,вої сол:ідарвості. 
Участь у дорослому житті - це різвосторовав дІяльttІсть громадявниа, 

яка доnовшое ЖІtттсдІвл:ьиість сусnільства в цілому. Один громадянин може 
бути оо.лучен11111 до участі в к1лькох громадських об'єднавнях чи організаці· 
я:х, бути активин:м членом полІтwчвої пвртіl, бути кваліфіковав:вм праців

вnком І хорошим сім'~тииом. 

До традиційвих форм громадської участі належать: 
о регулярна участь у виборах; 

о ІІJ<тивна участь у діяльності громадських орrавізацІІІ, що опікуЮТЬСR 
проблемами спіл:ьвоти; 

• tU<тивва діяловість у розв'язавві соціально :тачущ11х проблем: 
о мвтtU<ти з представиикамtt місцевих органів влади щодо конкретноІ 

nроблеми: 

о меценатство та грошова підтриl\О(а громадських і благодійних організацій. 

Акти11ва участь окремої особнетості переростає у громадське залучення, 

громадянську ІІJ<тавнІсть та громадявську позицІ:tо. НаіІвищою формою rро
мадявськоі позиtUї є nочуття патріотизму або иаціоиальвоі самосвідомості, 

тобто усеідомлеаnя та стеерджещtя rроJІІадяпамn увікальності своєr нації ЯJ< 
осиов1t ti едиості та реалізації сnільних потреб та інтересІв. 
У демократвчному суспільстві суб'єкти суспІловкх ІІідносин мають мож

JШ:Вість доносити до влади своІ внмоrи. Цей процес, я:кнй у захіцній політо

логU отримав назву артику.ІІJщія ІптерtсLІІ. може здіlісиюватися у багатьох 

формах- від еле~о<снтарного Іц,цtrвідуалмtоrо звернення до місцевого чІІпов
ника до колективиих дій у nроцесі вврішення заrальнодержввиих пптаиь. 

ТІU<, напрвхлад, претензії, що висловлюються певвому представникові ко
мувал:ьІІИХ служб або установі ЩОДО RJ<OCТI ОСВіТ.1ЄН11Я ЧИ ЧИСТОТИ ОКреМОЇ 
вулидІ, можуть перерости в по,,ітІІЧву ІІJ<цІю недовіри місцевій владі, якщо 

ці ввища набудуть систематичного іімвсовоrо харІІJ<теру. 
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РіаиомІІВітиІ roщil протесту вабувають ocoблtmoro поширепия в nepмoJ>Lкl 
та кризові періоДJr життя суспільства. Мітипm, демовстрецlї, страйки, бой

котrr, акцІІ rромадІDІськоУ непокори у кра)'пех радявськоrота.бору пanpJrкiuцj 

1980-х- напочатку 1990-х років ВІІКJШкали по88.1lе11Ви авторитарних режи
мів та поклали початок nереходу додемократіJ. Яскрав.ІПІ І оотужшш воІf!ІОм 

протестноУ поведіmш ст81Іа •Помаравqева ревопюціJІ• 2004 р. в Україні. 
Можиа дати такі визначении рІзвпх видів масових nолІтичюrх акціі\: 

• ДtАСОкстрацІ.- (вІд лат. demonвtratlo- показ) - одна з форм масового 
евявленІUІ політичних иастроІв nротесту, солі,дарІІості тощо шляхом nро

ведев:ня манІфестацій, мІтинrІв, страйків, вyлsr•rнrrx походІв. Порядоr< 
проведении цих заходів вставомюється Юсцеввхn радахпта держаенRЮІ 

адЮиІстрацІяNВ. 

• Міmикz (від&ИГл. mиtlnt- зустрІч)-зІбр8.НІUІ, nублічкІзборu зме1'0Ю 
обговореВJіІІІІаrальrrих nроблем суспільво-nолітnчпоrо життя. Це збори, 
склвr<авІ дляздобуття прихильності иаселев:вя до певноУ ідеt. яка пІд час 

мітингу перетворюетьс:.я ва вsrмory. 

• Войхот -спосіб воСJІовлеІUІJІ протесту проти дІі\ представників влади, 

який поляrає в поввіі\ обо частковій відмові підтримуватп стосуuкп із 
nредставивхами владu, брати участь у виборах, у роботІ представницьких 

орrавів мадu. 

Термrн •бойкот· rю~ ІІд nр&Заища Чарльза l<aJ.csнreмa бай· 

кота, британського уnравnон~ е ІртшдіІ. землІ якого ВІДМовились обробляти 
мІсце&J жителІ Одним з найаІдомІwих п~кnадІе аикористаtоІІ!І таrстики бойкоту 
СТ8ІІ8 вІДМова населення африквнсwсоrо походжен1111 мsста Монтгомері ( wтат 
Апабама, США) вІд використання мі<:ькоrо трансnорту 1 1955 р. Твким чнном 
мешsсанцs 8ИС/108иnи С..М протест проти расоеоі cerperaцІJ. 

Аюиурядова двмонстраWЯ в ЛІеІ1 
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Перел1чеві вище види участі насамперед 3Дійсв:JОються rромацІІJJами, які 
МІUО'І'Ь ва метІ 8ПЛ1\1І}'ТИ иа держа.вву nолітику. Однак участь ве ввхірJОЄТЬСВ 

п:ише иезадовоnеиивх і trpO'recraмв щодо ападн. 

Одним Із неnрахів участі в житті cycnlnJoCТJІa є мецева'l'С'МІО та rрошова 
nідтрІtмка громадських і благоnійвих opГ8Вl38JJ.ill. 

Mtчtкamu - це заможні nокровятелі науки й мистецтво та Іх. 
nредставиикlв. 

Мстою меценатства є підтримка розвитку освіти, науюt, культури, 30· 

крема фінаuсуввнвв важливих наукових досліджень, освітніх проехтів І 

сnриявив задоволевию nотреб навчальних закладІв, бІбпіотеJ< у nідручниках 
та іншіІІ літературі. 

Меценатство можна визначити як один Із nотужних важел1а nід.тримюr 
розвнтку демократЯЧ1!оrо сусnіпьства в УкраІІІі. Яскравий приклад- утво

рення 12 жовтня 1995 роІ<у в місті Кнєвl Ліги українських меценатів, 
ініціатором і першим nрезидентом якоІ став вІдомнй громадський дікч. 

бізнесмен і благодійник з Канади Петро Я цик. Jlira об'єдвала бізнесме
нів з Украіни, США й Ка.вади у своєріднІІІІ благочивВlІй клуб .ціпових 

людей. Ліга украівських мецеваrів заснувала кlпька nремій, иапрrrклад. 
nремією \,М. Василя Сіrмирев:ка відзвачВJОТь nолітшdв, rромадськпх діячів та 

дікчlв науки, культури й лlтературJJ за ввлатний внесок у державне бупlввн· 
цтво УкраЇRІf, за сприІІШІя nідвесеввю авторитету Укрвїви у світі. Премія ім. 

Євгена Чикаленка за особпив в й внесок у сnраву нІщіональвоrо відроджевнн 
nрисуджується меценатам, що не є членами Ліrн, які щедрими nожертвами 

сnривлн утвердженню блаrодіАвості в УкраІІІ і. 

Значну nідтримку суч.асви1111 україлським митцям надає Фонд Вікто· 
ра ЛІн<rука. Завдяки участі в сусnільному життІ краІни, міжвародних та 

добродlІіннх орrавізаціях В. Іlін'fук є одиом Із визнавих украІвськи:х лідер \а 
у nобудові новоі систе"'и 838ЄЮіН УкраІни з Євроnою та світом. 

В Украіні діJОТь також різнома.вітиі благодіАві фон
ди й орrавізацlі, що onlиyJOТЬCJr такими важлпви.ми 

для життя вamoro суспільства галузяхи. як охорона 

здоров'я, економічний розвиток тощо. Так, завдя:кв 

Фонду Рівата Ахметааа •Розвиток Украіни• вдалося 
nоєднати зусилля багатьох міжнародвих та недержав
впх оргавізадій, медн'fИИХ закладіа. пенітенціарної 

системи в боротьбі з еnідемією туберкульозу в Украі
ні. Також завдяки роботІ меценвтіа в Украіні створю· 

ється заrальнонацІональва мережа передових центріа 

надаввв доnомоги иовоивроджеюrм ва базі пологових 
Петро Яциk будивкіJІ і дитячих лікарень. 

Та не лише заможні rромадя· 
? ПриrадаІІте 3 курсу Історіі відомих r ки можуть сприяти розвитковІ су

меценатіе. Д&Ате щнкутаmrо роду )"ІаСТІ. сnільства, доnомагати вирІшенню -
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його проблем. Важлив11114 способом участі громадян у суспіlrьиому житті є 
волоитерство. 

8 Во11онтер - це той, хто бере участь у суспіlrьних сnравах з власлаго 
бажавпя та ва безоплатаій освові; доброволець. 

Заков України •Про волонтерс~оку діяльність• визаачає, що вона є фор· 
мою благодійності і rрувтуєт~ося на nринциnах законності, гуманності, 
рівності, добровільності, безоплатності, безкорисливості та неприбутко

вості. На державу nокладається обов'язок підтрю11увати громадську івіцl· 
а тиву щодо провадження волонтерської діяльності, гаравтуватл та захи-

щати передбачені Конституцією України та Чи вважаєте ви себе na- ? 
заковами права, с.вободи і законні інтереси тріотами БатькІвщини? ЯІСИМ 
волонтерів, волонтерських організацій та чином виявляється ваш na· 
отримувачів воловтерс~окої доnомоги . тріотизм? 

І М08010 
ь Закону Уqпrнн •про ІІОІІОНТ8рсwсу д/JUІІ>Н/сn.• 

8(д 18.04.2011 р. ,. 3238-vt 
Стаття 1. [ .•. ] ВолонтерсьІ<З дІмЬІііСТЬ здІйснюється за такими наnрямами: 
нвдвння волонтерської доnомоги з метою nІдтримки малозабезnечених, 

безробtп<их. багатодІтних, бездомних. безnритулЬ!іих, осіб, які nотребу10ть со· 
цJальноІ реабІпітаціТ; 

·~ 

здІйснення догляду за хворими, Інвалідами, одинОКІІМИ, л10дьми nохилого 

віку та Іншими особами, які через свої фІзичнІ. матеріальні чи ІншІ· особливості 
nотребують nІдтримки та доnомоги; 

нвдвння доnомоги громадянам, якІ nостраждали внаслІдок стихJйного лиха, 

екологtчІіих, техногенних та Інших катастроф, у результатІ соЦІалЬ!іих конфліктІв, 
нещасних виnадJ<Ів, а такожжертвам злочинів, бІженцям; 

нвдвння доnомоги особам, якІ через своТ фІзичнІ або ІншІ вади обмеженІ в 
реалі зацІ! своіх nрав І законних Інтересів; 

nроведення заходів, nов'язених з охороною навколишнього nриродного се

редовища, збереженням культурної сnадщини , Історико-культурного середови
ща, nам'яток ІсторіІ та культури. місць nоховання; 

сnрияння nроведеннІй заходів нацІоналЬ!іОГО та мІжнародНого значення, 
nов 'язаних з організацією масових сnортивних, культурних тв інших видовиЩІ<их 
І громадських заходів; 

надання волонтерської доnомоги дnя лІквІдацІТ наслІдкІв надзви~айних ситуІІ
цІй 'Техногенного або nриродного характеру; 

нвдвння волонтерськоі доnомоги за іншими наnрямами, не забороненими 
законодавством . 

Завдяки участі в житті суспільства особистість свідомо долучається до 
суспільво-політвчвих процесів, відбувається її аходжеиаа в систему суспіlrІ>
них відносив, вона засвоює певні цівиості, набуває досвіду, формує власні 
вподобання таперековаиия. 
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§ 28. СОШДАРШСТЬ І КОНКУРЕНТНІСТЬ 
ЯК НЕОБХІДНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ 

Кормено nрмrадатм 
Чому для ФунщІонування ринково! економІки необхідІІа конкуренція? 

• КонкІJр~ІЩіА (від лат. concurr~ntlo- змаrапвк, суnерництво) у най
ширшому сенсі є суперництвом між окремими особами, групами чи 

орrапізаціями, зацікавленими в доспиенні власвої мети. 

КонкуренцІя вввжається однією з найвскрuІwих озвак екокоміки, nроте 
вона панує також в усіх інших сферах суспільного життя. Не можна сказа

ти, що коІІ.Куренція ви.кликає однозоачне ставлеоня до себе. З одного боку, 
існує познція вчених-екооомістів, які одностаАво звеличують коЮ<уренцію 

як .цІІІtrун економічного прогресу, механізм самореrуляцІr ринково! еконо
міки. З Іншого боку, в конкурев:ціІ' схильні бачити щось оеrати:вне, аодібве 

до постІ.йного протrtстоя..tІІJя між •акулами бІзвесу•. 
Разом з тим конкуревцІю можвв розглядати вк джерело нових звань. На

прШ<.JІад, збіл.ьшеввя знань у ході еконо!ІОчво! конкурен.цІІ досягається не 

?,!. Впаснм~а nІдлриє ... с'fва. що виго
тоеnяє асфапьт для будівництва дорІr, 

38ПМТІІІІІІ, АІ< далеко Иому доводиться 

ІІО3МТІІ СІІОІО nродукцооо. •РІвно ntвдороrм 

до моrо найближЧОf"о конкурента•, -не 
38МІІСЛІОІОЧІІСЬ, ВідПОВІВ ВІН 
Чому у с1101іІ вІдnовІдІ бІ3несмен 

-.... npo -курентів? 

лише тому, що за.вдвкІІ їй внробнmш 

відкривають нові nотре611, які доте
пер ніхто не помічав, а са.ожнввч:і

нові способи задоволення масних 
потреб. Коm<уренти довlдуютьсв 

щось нове і про caмJrx себе: па що 

аоПІІ ремьво здатні поріанкно з ів
ПШМJt, нас.кіл.ью• краще чи дешев

ше ВОН!! МОЖутЬ 311д0ВО1ІЬНЯТU ЧИЇСЬ 
потребІJ. Це схоже на спорт11 вві зма

rвин.JІ або аа шкіл:ьні олімпіади: перемаrає тоО, хто демонструє найкращий 
ре3ультат або3нанва. Ті, кому не вдалося перемоrти, здобуваютьімпульсдля 

подальшого вдосконалення, адже, nорівR.tОючи себе з переможцями, вови 

можуть вибудувати стратегію розкриття свого потенцІалу у майбутньому. 
Тому будь-яке штучне обмежевпя ковкурев:ціІ' скорочує обсяг 3НВВЬ, що до

ступні суспільству. 
Здатність досягати успіху завдаки ковкурентній боротьбі називають кои

курентністю, а рівень \'ї розвитку є важливою умовою ро3внтку сусnільства. 

Проте кон.куреuція має немІІІJ}'ЧИЙ аа'язок з партнерством, колп конхурев

тв усвідоJІVІЮІОТЬ вн.rlдиlсть партверської співпраці в окрем:их тахтичвих 
сн.туацІкх ЧJІ вввіть аа стратегічному рівв.І. Партн.ерство повіл.ьно, ane 
неухплько розв•rваєтьсв І на політ1rчному рівні, де створюються різнома
нітні об'єдн.ан.ия, покликвві захищвТІf Ін.тереси своїх членів. 

На початку ХХ ст. була попул.ярuою політико-правова концепція соАіда· 
риз.-11 (від фр. tolldariвme - однодумність), зrІд:но з якою руmіА:вою сипою 

суспільного розвитку проголошувалнея єдність член.ів суспільства; вІдноси-
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1111 солідарвості його членів і 1138ЄМО3алежвІсть усіх соціальвJtх rpyu; rармо
віJІ інтересів upani й капіталу. 

• Солідарнісm• - цеЄАкість переконань і дІ А, 1138ємодопомоrа і підтрШІО(а 
членів соціальної групи, що І'рувтуtО'І'ЬСЯ ва спільності інтересів і необ
хідності досяrвеІJВя загал:ьв:нх rруuови:х цілей, спім.ва відповідальність. 

ПапрІІклад, страйк солідарвості - це прmrІІоеuня роботи ва підприєм
ствІ, ро3nочате профсnілкою. в якої немае коафліктуз п1дnрисмцем. але 

яка бажає допомом-и івmій профспілцІ, що встуrnша в конфлікт зі своїм 
підпрнемцеr.~. 

ЕмІл .. ДЮрtІГ8ЙМ (1858-1917) 
Французький соцІолог І фІлософ, один Із творців соцІолоrіі 

АК С8МОСТ1ЙНОІ науки. ПраЦІІЖ)Чи 8 університеті Бордо, у 1896 р. 
очплиекафе.Qру соцІальних наук. яка стала nершооо у сеmкафе

дрооо соціолоn1, а nротягом 1898-1913 років керував виданням 
·Соwо111011Чноrо щорічника• - nepworo наукового журналу Із 
еоцІолоn1. 

Однією з головних тем у nрацях Дооркгейма була СОЦІЗІІЬНЗ 
СПЛІДіІрtІІСТЬ. На ЙОГО дуМку. ООЛІДВрнІСТЬ - це ГОЛ08Іі8 сила, 

що зrуртовує сусnІЛЬСТІІО, nepeтsoptOЄ його на єд~~не ЦІЛе. Вона 

виникає внаслідок суспrльноrо розnодfлу nрацІ, тобто соцІалІзаЦІї та nрофесій
ного nоДІлу лоодей Завдяки рjзноманіmо аидtа nрофесійної ДІяльностІ людей, 
Ім доводиться обмІнІОватися досвідом І домовлятие11 мож собооо, тобто брати на 
себе взаємнІ обов·язки. Наслідком таких взаємин є сnІвnраця та суспільна со
лідарність. 

•Роль солІАСІрності - І<е знищення конкуренцІї, а 11 nриборкання•. 

ЕмІльДюркrейм 

В усі часи люди розуміли, що с81\Іе сnільні діІ дозволяють досяrти вайкра
щnх результатів. Недарма кародва мудрість говорnть: •Гуртом і баrька побu

m можпв •. РО3ум:іння .-uодством необхідності сnільних дій та спізпраці для 
вврішення ваrаnьнвх nроблем робить солідарвість заrальнолюдською ціпвіс
тю. Ва ОСІІОВі \J n рІІиципі 8 співжиття І соівтоварІІСТІІа Л10ДСТВО у СВОЇЙ історіІ 
долало •расовІ, реліrійв!, кастовібар'єрu, географічні, економічиі, куm.туркі 
відмінності • - писав МихаіІло ГруmевсьюrА. Сьогодоі солідарвість набуває 
особливого зкаченвв у зв'язку із 38ГОСТреІІ

НJОd rлобальuпх економічв:их, еколоrічннх, 
політшпшх тв соціалькнх проблем. Свметому 

багато nвртІА тв рухів використовують це 
поняття у своІх nрограмових документах. 

ПрокомеН'І)'ЙТе висл•в Дрис- .n 
еля. •Якби громадЯни ТО88· 
wувапи між собою, вони не 

отребували б правосуддя•. _ _, 



1~ ........................ ~~==== Тема б 

-

ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ ·-

Пера8Ірсе6е 

t • дайте аизначе+~ІіІІ ПОНІІТТЯ соцJгльнг МО(JlпьнІсrь. 
2. НазаІть форми участt громадян у сусnІ/Іьному жкттІ. 

3. Розкрийте сутність nоняпя комунІатненІсть. 

ПомІІжrАмо 

t . ЯІd форми сучасмоІ комунІкацІі є найлоwиренІшими та найефеоmоенІшими? 
2. ЯІd фактори ВПЛИ11310ТЬ Н8 соuіальну мобільнІсть особистостІ? 
з. Як ІнформацііІне с:усnіІІьстІІо ІІІ11МІІ8Є на ро38МТОК сфери слІІІкування ІІІОДИни? 

11р8ЦІОСМО Т8ОроtО 

t. СмадІть таблицю nрестижних npoфadR Украfни. Результати обrоеорІть. 
2. НаnишІть есе на тему •Мое місце в соціумІ•, використОІІуІОЧи nоняпя еоц/

альнг мобІльнІсть, проф«;/1'1, кар'єра. 
з. Визна'Пе чинники формування нацJонапьноІ самосвІдомостІ та nатрІотизму. 
4 . ЗмодапІОІ\те рІзнІ ситуац/1 (nолІтичну, економІчну, осаІтню, сnортиану), де 

яскраво вирuено явище конкурантностІ як рушІRноі сили сусnІльного nрогресу. 



ДІ'"8СТ8С .. , tiK :ІМІНІ0881\МСtІ 
YtiM8HHtl npo np888 ІІІОДМНМ 
npoтwroм ро:авмтку ІІІОДСТS8 

І що о:анвчн nокоnІнн• nрав 
ІІІОДМНМ 

Зро:аумІсте Історичну 
:аумоапенІст.. рІзних 

документІв npo npau 
ІІІОДИ НМ 

Змо•.вте вмкормстовуватм 
набутІзненнw дn• 38ХМСТУ 
с8061 nравІ nрввІнwмх 
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§ 29. ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 

В ІСТОРІУ ЛЮДСТВА 

Кормено nрмг&А8nо 

Тема7 

Ви часто rовормте І чуєте емспоа •Я маоо npaao .•.• Чи замИСІІ10418J1ІІСА Іи над тим. 
коnи і чому nюд10на noчana rоаорити npo саоі npaaa? 

ПравалюдІІНИ єсиладним баrатовимІрним явищем. Воюt визначають сту
n.іиь свободи особистості та 1ї відносини Із суспільством, державою, ІвШJDоІи 

тодьми. д03ВОЛя:ють гармонІзувати ців\диосЮUІ. Процес формування уяв

лень про nрава людшш має багатовікову Історію. Змінюваласи людІtна, змі
нювмисяlї nоглядІJ на себе й на сво і nрава. Людство ва кожвому Історично

му етаці РО3Г лцало nрава дюдІІнн, зважаючи на набутні\ досЩ і конкретні 
історичні обставпв:и. Уся історіІІ РО3ВИТКУ людського сусnіпьства- це !сто· 

рія боротьби за створення кращих умовдди ісвуаания людини, за визнаввn 
та забезnечення безnерещкодвоt реалізадІї їі uравІ свобод. 

Зиачиий внесок у РО3ВИТОК уявлень про nрава л:юдиив зробЮІИ MJtcnwreдi 
автячної доби. Ідеї права й справедли.еого cycninьвoro устрою ми знаходимо 

в nовмах давньоrреuькоrо поета Гомера (VШ ст. до в. е.), де Зевс постає як 
верховвий захисних заrВ.'ІЬноУ справеддквостІ - вів суворо карає тих, хто 

чин:вть васил:л:и й веправий суд. Убачеючн у nравах JІJОдІrии божественне 
цачвло, давньогрецькі філософи вважали nрвродвим станом речей свободу 

й рівність. Результатом стала кокцеnція nриродної сутиості nрав людини, 
коли заков І держава розr.'ІцалпсяІІК катеrоріІ, похідв:і від nриродвих uрав 

JІJОдиви, зумов.1еві розантком ЛJОДВЮJ 11 сусnільства. Уже тоді Аристотель 
nоділяв право na природне й те, що встаІtОвлеве заковом. 

Ідеі, nов'язанІ з nр1rродою nрав люди нn, набули подальшого РО3ВИтку в 
ДаJІН1>0"У Римі. Тая, Сенека у своіх nрацих послідовно відстоював Ідею ду· 

ховноr свобод11 й рівності всіх людей. На цій основі давньорtrмськJ юристи 
розробили вчецни npo державу, nраво та nрава людини. 

Антнчв:і філософи P03YI!olino, що є вільні людя і є раби. lхв:і поrлядв ва 
івстІJтут рабства бул11 різІШМІІ. Переважно рабство визнавалося природикм 
станом речеJІ, але були 11 такі філософа, лкі вбачІuш в ньому rавебюsі\ став 
людини та nраrнул:я n: звільнення. Уреnrгі·решт це орнаело до скасувании 
інституту рабства та сорвадо заководавЧО"У заиріnлеІШЮ nрав люднни. 

ШонероJІ у заководва•10му заиріmrенвІ орав людини можна вважати Вели· 
ку Бр11тввію, де в1215 р. уперше у світі заиоводавчо були запрІnлеві орава то-

•ПІ)>1родt<им nравом є будь· яке npaeo, що ДІЄ с~різь, не 
зВІІежить від тоrо, вважають йоrо ІІІОДИ чинним чи ні•. 

Арнстотвль 

•Божестео СТ80Р>'ПО всіх віnw.ими , і нооо не є рабом ІІІД природи•. 

Апкtд8 Еnейеькнй 

•3а природними обдаруваннями всіІІІОдИ рівні, чи вони гре~и . чи варвари .. Усі 
мн вдихаємо nовітря ротом І носом•. 
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дини в документі, ккЮІ мавпазву t&.cu.xo zopml.l& •оо~~ .. косmШ• (.nат. Magna 
Carta Ulн>rtatum). Цейдокухепrобмежуваа ападу кородя й 3&kpinmoaaa права 
аристократів, хоча основна ІІІаса васеленнк 3&1ІІІШМася безnравною. 

Настуnвлм етапом у ро3ПJИрЄВИі прав .niOДJtRlІ можна вваж.uп прийивття 

в АвrліІ Deтuцll' про права (1628 р.). вааСJd.цок ккоі короn:ь ке міг прІJЗвачати 
податкІІ та :!бори без ЗГОАП парламаату, а ворм.и а!Аськоакх заковів 38бороав
лося аастосовувати до Nllpнoro населеанв. 1679 р. було ухвалено ішпиА ви
значний nравовий док)'114ент- Ха6еас корпус акт, який став основою гаран
тії права на свободу та особисту ведоторканиість. Цей документ отрuмав с:вою 

назву від початковкх слів НІUЦІЗУ суддвм •НаЬева Corpua ad Subiciendum• 
( •Тв зобов'ІщаниіІ доставити особу до суду• ). Процедура Хабеас корпус акта 
передбач ае вадаввв затриманому чи заарештованому обІ'руитоаави:х судовиN 

рішев:нJІм пояснеаь nричин затриЮІн:нв. А вкщо затрнJІанвя було незакон

ним, людину звІ.п:ьиІІJШ. 
В УкраІні понЯ'І"І'я прав людквн знаходвмо в •Руській nравд!•, мJ.жаа. 

JЮАПИХ договорах та Івших юрІІДИ'UDІХ актах Кв:іаськоі Русі. Так, у договорі 

між Візантією І Руссю 912 р. зафіксоване право л:юдЮІJІ, яку авквувачено 
в ЗJtочиві, ll& розrл:вд 'U справисудои: •ЗіtОЧІlН нехаJІRастіп:ькв nевно буде 
дове.цеRllіІ, щоб судді ІlВ.ІІИ віру до цих доказів•. 

Розш:иревнІІ nрав.nюдини ввприкінці ХVПІ ст. наіІяскравіmезафіксоване 

в таких заrмьнов!домих док)'114евтах, як ДtІCAAJ)OifU NtІІUVІ&:Nocml США 
таДtкАороІfLА "Р•• о~~юдина і •роаоданuка у ФраІІЦії. У цих нормативних 

документах уnерше юрпдичпо буnа закріПJІена від~~tінн!сть між nравами Jt:Ю

диви як rІриватної особи та nолітичної л:юдІІНІІ - rромадяmmа. 
У XVUI ст. доктрина класюшоrо ліберал:!зму кваліфікувала права 

людв:ви як • неrати"вв:l nрава•, що аахищВJtІt особистість від не.помірних та 
веправомірних втручаяь державвої влади та 
аобов • яаували держвау пасивно утримуватІІ
св від втручання у сферу особистої свобоАJІ 

Jt:IOДJ\11И, не адН!сКІОвати будь-яких активвих 
позитнвюu діі!, бути в тіві. •неrативвою•. 

Як ви вважаєте, чому c8i;;e:;f? 
тодJ цІдерJІtІІІІМІІОЧ8/ІІІ~ 

ти про nрава~ 18 ІІІІР
жввному ріанІ? 

д.«порацІrІ~США, 
ФІп8деm.фІІІ, • 4 "_. 1776 року(витяr) 

Ми 8ІІВ)ІС8ЄМО очевІІДНими таІd Істини: усІ ЛІОДМ створенІ ріаними й усІ вони 
обдароNнІ своІм Творцем деякими невІдчужуваними nравами. 

дкn81Мчhr пров nІQАИни І rромІІДІІнинв, 

llepcan .. , • 26 серnнtІ 17811 року ( eиmr) 
Представники французЬ«оrо народу, утворивши НацІональні збори, в83Жа· 

ють, що неосвіченІсть, забуття nрав л10дини або зневага до них є єдино10 nри
чинОtО сусnільних лих та зіnсованості УІ)fЩ)в. 

ЛІО,QМ народжуІО"ІЬСЯ й ЗВЛИШSІОТЬСЯ вІльними та рІаними й рІвними у nравах. 

Заксж є виявом сnольно! 80J1i. 
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НаприкІкцІ ХІХ- у першій ооловииІ ХХ ст. унаслІдок боротьби вародів 
311 розши,реииІІ своіх соціальво-ековомічвих можливостей з'S11.11ЯЄТЬСІІ нове 

бачекия opu mодя:вв та новоr ролі держuи щодо ІПІХ. Тепер державІ аже 
ведостатиьо утриvуватвся вІд втр)"Іавня в цю сферу. Зuдавв:я noJUIJ'aє у 
здійсиевкІ оозитивиих дій з боку державкоУ uадн, спрЮІовавнх на гарак

тувания проголошених прав. Звідси й назва соцІuьно-ековомі'ІВИХ прu
•nозитввкІ права•. ВІдоовІдІІо, держuа бере на себе nроведеиив всебічно! 

орrаиІ311ЦІІІиоУ та господарськоі діяльностІ, створення соціальних програм. 
У АРУrІй ооповшd ХХ ст. права то.циин значно розширюються. Ух с)"Іасне 

баченнязафіксовано в документі, лний мав вепичезвнй зп.пи:в ва розвиток rума

нізац!І сусціnьиих вІдносw. Це 3аzа~•на V«'ІUІtJp41fUt npa,t~Іtюihtнu , ух11Мева 
10 rрудвл1948 р. ва Генеральвій Асамблеї ООН. НезІШадково цей день щороку 
святкують як МІжнародний день праг л.юдини. У міжвародиих відвосвиах де
кпараціл (вІд пат. declarotto- 3ІІЯВВ, прогопошевия)- це міжнародво-право
вий документ, JІКИЙ 311Кріпmоє основні nоложевил або nривципв в коккретв:ій 

гап~і міжнародв:ях відносив. Хоча декпареціУ не несуть обов'ІІЗВового харак-

Як ви гадаєте, чому cawe riдi<Jcn. є 
ОСІЮ8010 СвободІ<, СnраеедІІИвості та 

заrапьноrо м11ру? Чому ДеКІІарація 

nІДІфееІІооє зна~ення заrапьного розу

міння nрав І свобод краТнвм11, які до неІ 
ПРИЄДН811ИСЯ7 

теру, а є лише рекомевдаціЮІв, поба-

ЖАШІJІ)(И, вови махm. везичезву мо

р&ЛЬво-nолІтrfЧН)' снлу. Воив не лшп,е 

проголошують nевиі ІІР!UUТИ!П!, а іі 

nередують nрактичвомуlІ'rіlІевию від

nовідиоІ nолІ тики та стають основою 
відnовідюrх міжнародввх договорів. 

08010 АО_!!УМВНТ.!!:J 
3вrвлt.нв декларація nрав людннн, 

Генервл•на Асамблея ООН, в(4 1 О rрудня 1948 JХЖУ (витяг) 
Преамбула 
Беручи до уеаrм, що еизнвння rідностІ, еластивої всІм ~ленам лІОдСЬІСоі сім'ї, і 

ріаних та невід'ємних їхніх nрав є основою свободи, сnраведливості та заrапьно
rомиру, 

беручи до уеагм, що зневажання тв нехтування nраеами ЛІОдННИ nризвели 1JI) 

аарварських актІв. АКІ обурооють соеість ІІІОдСТ88, 1 що створення такого СВІТУ. 
в якому ЛІОдН матммуть свободу С/1088 й nереконвнь І fУ./дуrь аtЛьні від страху 1 
нужд14, nроголошено ІІК 8МССЖе nраrнення людей, 

беручи до уеаrм, що заrапьне розумІння хараостеру цих nрав та сеобод має 
величезне значення для noeнoro виконання цього зобов'язання, Генеральна 
Асемблея nроголошує 410 Заrапьну деКІІарацІІО nрав ЛІОдННИ як завдання. до 
виконання якого nовинні nраrнутм всі народН 1 держави з тим. щоб кожна ЛІОдНна 
І кожен орган суспільства заІІJІСдН, маоочи на уеазІ ц10 Декларац\10, nрагнули 
шляхом осаіТи сnрияти nоважанн10 цих прав І свобод, забезnеченн10 WЛRXOM 
уЖивання нзцІональних І міжнародних nрогресивних заходІв заrапьного й ефек
тивного визнання І здійснення іх як серед народів держав - членІв ОрганізацП, 

так І серед народІв територій, що nеребуваооть nІд Іх 10рисдикцІє10. 

Стаття 1. Усі л10ди НВроджУІОться вільними й рІвними у своій гідності та npa
eax. Вони надІленІ розумом і соеІстю і мають діяти щодо одне одного в наnрямкуj 
братерстаа _ 
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У літературі та міжнародних документах вираз •права й свободи• вжи
вається настільки часто, що ці двапоняття здаються не віддільними одне ,.від 

одного. То що в юrх спільного, а. що відмінного? 
Свобода є визначальвою для розумінив nрав людини. оскільки ЛИІ.ІІе вi.rrь

ua людина може в повному обс-Язі користуватися своїми права.ми. 

• Свобода- це Шдивідуальв:и:й чи ко.rrективви:іІ С'І'ав, snшli передбачає мож
ливіС'І'Ь та здатність обирати на свій розсуд різні варіанти дій. 

Межі свободи визначає JІИПІе закон, тобто дозволено все, що ве заборонено 

заковом. Окрім того, свобода завжди обмежена nравами й свободами інших, 
суспільІІИJІ(И інтересами, моральними nринциnами. 

Громадsшськt своІJоди- це індивідуальні свободи, які є необхідною умо
вою життєдіяльності людини в демократичному суспільС'І'в!. Вони входять 

до переліку црав людини, що забезпечуються міжвародно-правовими доку
ментами, а отже, nрава люднии є кІІ'І'егорІєю ширшою. 

§ЗО. ПОКОЛШНЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Кор14Сно np>tr8Дirfн 
З курсу історіі пригадайте, в яки~ краТнах в різнІ Історичні nеріоди rромадяни мали 
право обирати представt~и~ів влади та вмивати на державні рІwення. На коrо nо
ширювалося це nраво? 

Права людини охоплюють різвома.вітвl сфери жи'М'Єдія.п.ьиості: особисту, 

політичну, соціальну, економічну, J<ультурну. Оскі.Jrьки ці права різиятьса 
не лише змістом, а й часом законодавчого закріплення, кажуть про поко.лJн.

НІІ прав людики. 

е По~еоJІінна rцни JІIO~u- це історичний етап в еволюції уявлень про 

права люди:ІОf, низначений хронологічн:и:ми межамк, доnовиев:ими 

нормативно-правовими актами, в ЯRИХ закріплеиі права людини. 

Сучаеве міжнародне сnівтовариство визнає три покоління прав, які сто-

СУJО'І'ЬСЯ ріавих сфер людської діяльності. 
було сформоване наприкінці ХVІП- на 

початку ХІХ ст. До ньоrо належать еромадян.ські й подІти"н.t про.ва, зокрема 

право ва свободу дУМJ<И, слова, совісті, віросnовідаква, асоціацій, ва рівність 
усіх nеред законом, ва сnраведливе судочинство, ка участь у політичному 

житті суспільС'І'ва тощо. Ці права булисформульоваві у nроцесі здійевевин 
буржуазввх революцій, а потім кОНІ<ретизувалися й розширилися у nракти

ці та законодавстві демокрІІ'І'нчних держав. Вови дають людям можливість 
реалізовувати свою свободУ від втруча.вь з боку держави у сфери. що регулю

ються цими правами, тобто дають н..еzv.тиен.у свободу. 
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..l " nок ,.,.. передбачає соціальні, економічні та 

культурю права. Вови форкувалиев 3 кінця ХVПІ ст. до завінчеввя ІІРУ· 
ГQЇ світової війки 1945 р. у процесі боротьби 3В по.ІІіnшевия екоиомічJІоrо 
та соцІальвоГQ становища. До прав друrоГQ поІІоліквя належать правв ва 

працю І вільвяй ІНІбір роботи, соціальне аабезпечевия й відпочинок, з8.ХІІст 
материвства тадятинства, освіту, }"!&сть у культурному житті суспільства. 

Як бачимо, усі ці права можна заrалом назватп •правам:н ва .... , тобто 
поаити.rними правами. 

Права та свободи пюдЮІв, що валежать до першоГQ 11 друrоГQ nокопіиь, 
знаІІшлsr свое конституцІйве відображешІя у баrатьох країнах світу. 

Шел я Друrої світової вlАви людське спІвтоварпство усвідомило необхід

ність створення міжвародних орrвlІі3аціІІ та механізмів для 38ХИсту прав І 
свобод неmtwеокремоїлюдшш, а йетнІчиихспіпwотта країн. Так відбулося 

формуваННЯ ot n"" " f . , ЩО 3И8Ї1ШЛО СВОЄ відобра
ження у Статут\ ООН. Зазвичай до цЬОГQ поІІолІвnя відоосять ІІОЛекТІtвні 

прааа, які ще назИВ8JОТЬ прагами СОІ&ідарнfХmі. До ШІХ иалежиь: право ва 
віпьшdІ роовstток, ва !\ШР в усьому світі, на здорове довкілля, ва сnіп.ьву сnад· 
щнву людства, а також право ва комувікаці.Jо, що особлJОО ахтуат.во в умовах 

новоГQ міжвародnоГQ інформаціііного порядку. 
ВІІНІІКИІ!НИЯ І розширеиия сфери захисту прав ЛІОДІJИВ ЗумОВИЛО необ хід· 

вість Ух снстематst3ацІі за rруnам.и (катеrоріями). Існує декілька nідходів до 

такої класифікації. ~сі вовв умовt.Іі: оскільки nрава людини взаємозалежиl 
та взаємопов'язакі, їх не можна розrлядатн окремо одпе від одВОГQ. Одu.в 

з таких nідходІв, що розрізняє права людиІІИ Ja часам їх виникнення, м11 
ЩОЙ110 рОЗГЛ!ШУЛІІ- це nокоп\ввв nрав ЛЮДІІІІ1!. 

1нWІІЙ підхід розрізняє nрава людІІІІІІ Ja сфt'рами життєдtЯJtьностІ. 
Ця клаСІІфікацІя виділяє такі основІ<! rpynи прав І свобод ЛJОд.ннв 11 
rромадяпипа: особистІ (tроиадянськІ), noAimuчнi, ~кономічкі. соцІаАьнІ 

та кv..tьтурнІ. 

Моеою до9ме'!!!!,...І 

Преамбуnа 

Є•ропейсwа Конеенцht про :иахнст пра• людннн 
ra ~lfX сао6од е(д 4 лнсrопада 1950 року, Рнм 

Уряди, що nІДІ1исапи цю Ксжвенwю будучи чпензми Ради, беручи до уваrм 

ЗЗrальну демарацію nрав лtОДИни, nporonoweнy Генеральною Асамблеєю ООН 
10 rрудня 1948 роосу; 

беручи до уваги. що ця Демарація має на меТі забезnечкm заrальне та ефек

тивне визнання та додержання nроrоrюwеник у ній Прав[ ... ]: 
nІдтверджу!О'іи свою mибоосу вІру в ті основнІ свободІ", якІ є основою сnра

ведливостІ та миру в усьому світІ[ ... ]; 
сnовнені роwучості, як Уряди євроnейськик краІн, що до'fІ)имуються єдиних 

nоглядів І мають сnІльну сnадщину nолітмчних традицІй та Ідеалів, nоваги до 

свободи та верховенства nрава, зробити nерші кроки на шляху коле!('fивноrо 

здойснення деяких Із nрав, nроrолоwених у загальній демараwї. домоемись 

npo назване НИJІ(че [ ... ] 
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Oco6ucmi (~ро•4данс•кі.) nрава й свободи включають п-раво аа життя, 
ва повагу до гідності, свободу та особисту недоторкаюnсть, свободу думки 

та ~іросповідапня, свободу пересувІLВRя тощо. 
Поліmи•ні npo<J4 й сео6оди - це забезпечева заковом та публічною 

ВЛОАОЮ м.ожли:вість участі в суспільво-політичиому житті держави та 

здіі!.свеввя державвої влади. 
Е~tоко•іоtкі права забезnечують л.юдині вільне користувІLВRя основними 

чинюІJ<ВМІІ господарськоі дІлльаоС'І'і. 
Со!fі4Аьні права покл.икаиі забезпечити достатиііі J;>івевь життя та соці

альну захищеність. 
Кул•mурні nрава гарантують духоваnй Перше І дРугеnокоnінНІІnраа 

розвиток кожвої особи. допомагають їй C'J'arи 
учаСШІJ(ОМ культурвого ЩJOnecy. 

Длsr Україв:и основним у галузі п-рав лю· 
дини та rромадяв:ИШl є розділ n Конституції 
Украївя, тші!. вазиеається •Права, свободи 

та обов'язки люДJJВИі громаляJ<Ива•. 

людини формув8./111СЯ з кінця 

XVIII ст. до закІнченН~~ Дpyrof 
світової вІйни І носили Інд~tІІі· 
дуальниі\ карактер. На аашу 

думку, які nричини сnонукали 

до закрІnлення коnектманмх 

nрав рюдини? 

§ 31. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ 

Кормено npмraдano 

Я кІ з nрав людини ви ввrокаєте найголовнІшими? Арrументуйте свою дУІ<'<У· 

Особmtве місце у класифікації прав та свобод nосідають основві (фувда· 
ментальні) права та свободи. Можна сказати , що осповн! nрава - коастwту

ційlu. Ці nрава ае куnують, ае заробляють і не отримують у спадок - .їх вази
вають веаід'ємнпми, тому що вошІ притаманні кожві:іі людиаі аезалежао від 

раси, кол.ьору mкlри, статі, мови, релігії, політичвих абоінших nерєкоаавь, 

національного чи соціального nоходжеаая, .маі!.вового ставовища або будь· 
mшх іІІших nриродвих обставІІВ. На думку англійського публіциста Томаса 
Пейна, природні права- це ті, що належать ЛЮДltв:і в силу її lсвуваавя. 

Перелік цих прав і свобод продовжує nоаоJІнюве'І'исн, а механізмїхнього 

захисту- вдосконалюватися. СпоЧ&'І'Ку до фундаментальвих правналежали 
право ва життя та право ва ведоторкаваість особи. Видатний україаський 

філософ Гриrорій Сноварода вважав основними веаідчужуваавми правами 
людив:и право ва свободу, рівкість та щастя. 

Сьогодаі ocвoввru.rn вважаються права, що містяться у міжнародвих до· 
кумевтах: Заrальві:іі декларації п-рав ЛЮДІІШІ, міжнародавх пак тах, коввен

цівх, хартіях. Це загальнолюдські ціавості, які зааходять своє відображеввя 
в коастптуціях сучасвпх держав. 

У переліку освовви:х арав особпива місце належить правупа життя. Це 
абсолютна цінвість світової цквілізації. Рештаправ об' едиані навколо цього 

стрижпевого поиятrя. 



? 

112 -----------;;.:;;;~:--~ Тема 7 

За його відсутиості 1подиву не можуть цікавнтu П особисті, політпчd, 
економічиї та іншІ права. Держава зобов'язується створюватн сприятлаві 

умови для життя людини зсіма можливими засобаr.щ, проте ніхто не може 
rараитуватв безnеку люДJші від війни, злочикиостІ, іошJІх прнчи:в, що за

бирають JПОдське життя. Окрема nроблема- праволюдини па застосуаавия 
смертноr кари ІU< виняткового засобу покарання. 

І 
Моаою доqtментfе КонстнтуціfІ у~rнн l 

Cr8JТJІ27. Кожна людина має невІд'ємне nраво на жипя. 

Ніхто не може бути свавільно nозбавлений жипя. Обов'язок держави -
захиІЩJти жипя людини. Кожен має nраво захиІЩJти своє життя й здоров'я, 

жипя й здорое'я Інших людей вІд nротиnравних nосягань. 

У нашій крвінІ смертну кару скесовано. Це не msшe форма реалізаціі права 
на життя навІть для особливо небезпечних злочив:ціJІ, а n мож.ливість заоо
бігти судовій помsuщі, котру в подальшому веможлшю буде виnравити. 

P'' '"d.йr13$ff, i'j Я,J • •ЯJС людина. чиї чоловік та свекруха отаnи жертвами 
вбивства, я твердо та беззастережно вистуnаю nроти страти тих, xro скоТа зло
чини, які караються смертю. Зла не виnревити злом, здІйсненим як акт вІдмати 
Сnраеедnивість не досягається позбавленням )І(НТТЯ людини, морально виnрав
да><им санІЩіО+Юаани-.. убнвсnюм•. 

Із ЛІfСЛ! ЦІІОІІН М8рnна Лютера КІНNІ 

Крім права ва життя, до фундаментальвих прав належать праеа па 
продовольство, жиm.ІІО, охорону 30орое'я. освіту, свободу думки, свободу 

36орІв, сео6оду слова. свободу вІросповІдання, свободи пересування, свободу 

на и~асть в упраІJЛІнні державою. 
СІІОбода віросповідаивя nередбачає право івди:відуальво або разок з івшв

ми людьми сповідувати peniriJo, мати та поширювати реліrііі:иі переконання 
n діяти відnовідво до внх. Свобода совІсті та віросnовідання захріnтоє-rьсв 
навіть у законодавстві тих кpalli, де Існує офіційиа релігія (наприклад, 

у nольщі). 
На ЖІІJtЬ, у шsтаинІ свободи совістІ та віросповідання існують два про

тилежних nідходи. Це реліrій:ва талеравтність - тepnrrмe ставлевня до 

Інших віруаань та penirU. які не збlrаютьсв зі своіми, та реліrійв:иJІ фана
тизм (від лат. faпum- жертоввnк (рел1гіАви:А)), - непохитна, така, що 

У чому nолягає обов'язок держави 
щодо nрава на життя кожної людини? 

ЯкІ nрава безnосередньо nов'язані з 

nравом на життя? ПерелІчІть Іх. 

відкпдВє альтернативві дуvкн, uри

ХИJІЬність moдr•нn чи rpymr осіб до 
певних переконано, відданість вІрі, 

яка поєднується з нетерпимістю до 
lнакоNИсленuя та людей івшо~ вІри. 
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§ 32. ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ 

КорІ<СІtО n~ 

Що таке rромад~rІІнн? Чи всі тоди, що живуть у державо, є П rромад~~на .. и? 

На відміну від фу8,ІU1Мевтвльuих npu, zро.wооянськt npatю й сtю6оди не 
вадааІ люд1шІ природою: лю.ци виборюють, адобувВJОТь ці права, впсуваючо 

вlдповІдпі ВИМОГИ ДО 8J18ДИ Й ДОМ8.1'8ЮЧJІСЬ 34КОНОДІlВ'ІОГ0 34КріnлеІUІЯ ЇХ у КОП• 
ституціях та 34КОНах. Перелік таких прав знаходимо 11 Заrальнtй деклараціІ 
прев людини, nрІrіінятій 10 грудня 1948 року Гt>нерельною Асамблеєю ООН, 
де зазначено, що всі люди народжуються аільRІtМн І рІвшrмп у своїй rІдиостІ 
та npaaax, І кожна людпна має право на життя, ІІа свободу І ва особисту не

доrорКАнвість, на вільне пересувВВRя, право ua rромадяnство та ів:ші права. 
'.1 Декларації nрав людини та rромадяюrоа, ухваленU1за часів Французь

кої буржуазноі революції, права було поділено на дві груnи: nрава лю.цивн 
та nрава громадянина. Відхішrість х1ж цими категоріями прав полягає в 

тому, що npat~o AюiJuнu- це права члена сусn!л.ьства або всього JUОд;ськоrо 
співтовариства, а npat~o zро.wоОянина- це права громадІІНИІІа певної краію• 
(наприклад, Канади <ut '.!креіии). 

Усі статті [J розділу КонстиТУЦії України •Права, свободи та обов'взки 
людикн і громадяНJІна• послідовно розрізниють правай свободи за ЦІnІ прин
циnом, що відображається у формулювевиях статей. Там, де йдетьсв про 
правалюдппи, ВІІКористовуються формулюванІrя •кожен може•, •кожен має 

право•, •кожuому rараuтоваво•. Там, де говоряться про праІІа rромадІІНИRа, 
чітк,о вказуєтьая •rромадяІІя•, '1'обто громадяшІ нашої країви. 

ПоJІІmичними є nрава й свободи, що да
ють можлнвlоть rромадяuам реВJtьно брати 
участь у зд!АснеиаІ uародовлвддя, в упрвв

л:іввl держаапюс~и та суспіпьп:тцt справами. 
Це, зокрема, права ua свободу слова, зборів, 
мітпвrів; ва участь в упрІІJІJ!івиі державни

МlІ А громадСЬКИЮІ СІІр8.88МИ; ва іІІформаці10; 

право об'єднуватись у по;rітич:в:і партії тощо. 

Уважно nрочитайте роздіn 11 4? 
КО+tстмтуцП Украіни. Яких nрав 
е Основному законІ закр.nnено 
бІnьwе: nрав людини чи nрав 
ГромадІІни на? Чому саме та.:? 

оСеобоаа СЛОІІа є матрицею, -ною умовою маИже кожноі IJPYI'Oi сеобо,ш1•. 
Бенджамін Кврдооо. 

'<Лен Верховного Суду США з 1932 по І 938 рік. 
'tм аrоД/41 вм ~ цмм судженн•м? Чому? 

Свобода слова має обмеження, адже кожrtа свобода, доведена до межі, 
може призвести до розбещеності. Ще у Стародавпіn Греції були встаи~овлев:І 
обмеження на пlдбурювакив до заколоту та буІІТу, паклеп (ВІІсловтовВВRя 
свідомо веправднJІОі іІІформацЩ і боrохульст110 (критнКІІ релігії та образа 
репігІ.й:uпх почуттів віруюЧІіХ). 
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А~ np811n~ lrpo~~~-,q•н-• 1788 року 
Craml 11. ВІл- ВИСІІОМІО88ННЯ думок тв nоrлІІдІв є ()ДІоІим з найдороrоцІн· 

нІwмх npae ІІІОдМНИ. Кожеt~ rрочІдЯНин може ІЖ:ІЮВJ1JОеаТИСь, nисати ТВІJР'fК'І· 

аатмІІіm.но, але має нести ~38 3JІО8ЖиеанняцІєюсео6одоео лиuе 
у ІІМП8ДІС8Х, перед~ИХ 38JCOtiOМ. 

з.ra.мt~ttpМJ'IQДP'fMf ООН 
Craml/9. Кожнатодине має nраво не свободу nере~онень І на самовиражеtt

ня; це npuo ІWІІСІЧаЄ свободу безnереw~ОДІЮ дотримувати свотх nере"сжань 
тв свободу wуqтм, сnрммумти 11 поwмрІ088ТИ ІнформацІю та Ідеі будь-яоими 
зеообutм А --..о еІддерже•ІМ( кордоміа 

Crarnl/5, ( ... )Цензура З8бороІІ8ІІ8.. 

СтвТТІІ 34. Кожному гарантується nраво не свободу думки І слова, на аІл
виражеt~ня свотх поmядІа І nереконань. 

Забезпечеиия rроІІ&&д8JІськкх та політичвих пра11 веро;~рввво пов'я31ве з 
демократичним суспільво-попітІІЧJІИМ ладом. Тому тільки 38 умов демократії 

можливі визиави я та здійсвевва повною к!рою rромадяиських і~оліти'ІВих 
прав особистості. 

МожлваІсть впсловлювати своtду!\(1(И вголос, конструктивнота справед
ЛИІЮ критикувати урвд своеУ держави, ие боячись при цьому бути пІдданим 

репресіях І перес.п:іАував:вsм з боку влад.и, - критерій, що відрізние демо
краТИЧJІе cycrWu.cтвo від тоталітарного. 

Свобода слоц належить до свободи івформадії: кожен має право віль
но збирати, зберігати, використовувати та nоширювати інформацію усно, 

nись.мово абовівший спосіб і ва свій вибір. Здійснення цих прав може бути 
обмежене заковом а інтересах вадіоваль-

іі:tІ4f!~і=;t~~:•;~а~"~о:•:..-х::д;І«:ВІ:ре::пах:nро:JІ ноі безпеки, територІаль.вої цілісвості w•:-;СІІD88,дум.м, переосонання вбо rромадського пормку з метою заnо-
~ •ІІІ? бігання заворушевняN чи ЗJІочивам, для 

oxoporrи здоров'я населення, для зnхис-

~ lfJ М)~ "......,.., КОІІМ свобода 

Е 
8CI1f• • конфлhст із 
М ТСРІ<І •Іість прмІІ8Т· 
. 

ту репутації або прав інших людей, для 
заnобіrаввв ро;ІrоJІошенню івформаді"(, 

одержавоі коафідевдіІІво, або длs під

трІDІаRІІІІ автор11тету й иеупереджеІІості 
правосуддя. 
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§ 33. ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНJ ТА КУЛЬТУРЮПРАВА 

Кор,.ОЖ»nроо........,. 

Яоd -....чнІ, с:ОW8JІьні tЗІСуnьтурнІ n~aa аизначаєІС01tСТИ1уЦ111 УкраІни? 

Економічні, соціальні та культурні права оокпихап1 забезnечити належ

НltІІ жІІ'М'Євпй рlееньлюДІІВи. Переліх цих п~в звкрlплевиіІ у Міжнародно
му пакті про екоnоміЧRі, соціальні та культурні права, прийнятому 16 груд

ня 1966 р., як ні\ Українська РСР ратифікувал6 1978 року. Ці права маІО't'Ь 
забезпечити пезалежнІстьлюдІІИИ, ї'і ехономі•ІНу свободу. Надвиия цнх прав 
характерІІзує державу 111< соціальну, тобто таку, що забезnечує досить висо
кий рівень ЖІІТТІІ своїх громадян. На жаль, само ці права шШчастішепору

wуютьсн НІІRІ 8 Украікі. 

Праtю на працю nосідає чільне місце в системі заrальпоnюдськпх ціввос· 
теі\, що формують економічне та соціальне стаповаще суспільства загалом і 

кожвого І!ого члена зокрема. Стаття б МіжвароДІІого nакту про екопохічві, со
ціапькі та культурні права визває .право ва п~ю. яке eJ<JUOчaє право кожвої 

ЛЮДІІНИ ва отрнмавнв можли:восrі зароблнти собі ва ЖJІТТІІ аласвою праnею, 
яху вона вільно обирає або на в:ку віл:ьво оогоджуєтьсп •. Це право також 38· 

кріпЛІоетьсн Констuтуu.ією України, JП<адотого ж гарантує rромІІДННВМ ~во 

ва ШдпрІІЄМНІІЦЬку д:інльвість. в:кщо вона не заборонена 38J<овом. 
ВільІJе обрапнn праці та вільн.а згода ua неї означають виключпе праго 

особи роJnоряджатися cгoi:..tu здібност.JLtІ.u на tsлacнuli ра;~суд, що вклю
чає також вільний вибір професії. Кожна держава зобов'язана розробляти 

проrрам11 nрофесійУІО·техвічвоrо н.авчавпн, rtідІ'ОТОВКІІ та перепідrотоаJ<и 
кадріІJ, забезпеч}'ІJ&Ти Хх фівапсуввиия з бюджету. 

МІжнародннQ пакт про економІчнІ, соціальнІ 

такулt.турнІпрааа, 1966р. (витяг) 
СrаТТR 7 Держави. що беруть учасn. у цьому Па ості, ВИ3>1810ТЬ n~во кожного 

на сnраІІЄДІ'ІиВі та сnриятливІ умови npaw, ВІ(ІІоочаоочи. зоІфема· 

а) винагороду, що забезnечує, як мінІмум, усІм nраwооочим: 

- сnраІІЄДІ'Іиву зарnnатноо і ревну еинаrородуза nрацю рІвно! цінності без будь

НІСИХ вuwонностей. nричому, ЗОІфВма, *'носам маооть rорактуsатись уt.ЮІІМ nращ. 

не rlpwl за ТІ, ІІІеМми користуються ЧОІЮtІооо, 13 роенооо матоо за рівну npawo; 
- задо8UІьие Існування для них самих та TxнJJC родин у вІДПоводності з nоста· 

новамн цьоrо Пакту; 
б) умоеи n~цІ. що вІдnовідають вимогам безnеки та гіГІєни; 
в) одІ<окову дnя всіх можливість npocyJJJJtiHЯ е роботt на відtІовІднІвищі щаблІ 

І(ІІІОЧНО на основІ трудового стажу І квапІфІкацІТ; 

r) відtІочинок, дозвілля та розумне обмеження робочого часу та OMB'I)'JJJJHy 
рІодичну аІдnустІСу, рівно як і винагороду за свяТІ<ооІ дні . ------

Використання примусової працLзаборопеnо. Проте, згідно Із КонС'І'итуц;ією 

України, не вважається примусовою працею військова або мьтериатmrва 

(н.еві.іІськова) служба, 8 також робота чи служба, ПІ<В ВІtкопуєтьсл особою 38 
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вироко:~~ чп іІПІJШІ рішеивях суду або від:оо.ві.цво до законів про воє1111ИА 'ІІІ 

про падзвича.й:иий етапи. 
Серед еково:Іdч:вих прав важливе місце посідає право прШJатно'і ВАІІ~· 

ностІ, що вкл:ючає ораво володіти, корястузатисяІІ розпоряджатися своєю 
власністю тв отримувати прибутки. Основвий Закон Vкраuш вимв.rвє від

повідальноrо ставленин до власності та ваооляrає, що вона ве оовин.на ви
користовуватися ва шкоду людині й суспіл.ьству. 

Важлuвкм соціально-ековоміч:mrм nравом людини є право на соцІОАьне 
:JafJtJпtчeнн.я. Це nра.во полJІгає в тому, що держааа гарантує надавю1 до

статніх кошті• громадинам похмого віку; ТІJХ, хто повністю або частково 

втратІІ8 працездатність ЧІІ годувальника; сім'ях з дітьми, а також допомогу 
сім'ям у зв'язку із народжекням двтІІНИ. 

Міжнародні документи визнають право кожного на достатній життє· 
вufl рІвеньдля н:ього самого таІ\.огосім'У, що передбачоєдостатнєхарчувавня, 

одяr і житло, а також безперервне nопіmоенвя умовжиnя. Дуже ввжлквим 

є 11раво Іtа свободу від голоду. що передбачає справедливий розподіл заnасів 
продовольства у світі, створепня різвом.апітивх nрограм держазвої та між
народвої допомоги краУнам. икі стрвждВІОТЬ від голоду. 

Серед иаІІ.8аЖЛШІіших праз є також право кожвої людюm на досJUнtнн.с 

найвищоzо рівня психІчного та фізиоtноzо здоfХНІ'А. КовСТІJ'І'УЦів }'краУаи 
rаравтує громадивам пра80 оа охорову здоров'я. мед;ичву допомогу та 

медачне страхуванвя. Це право забезnечуєтьс:я державвим фіиавсуваввям 
відnовід;вих програм, створенним умоs для ефекткввоУ 1\ доступвої для всіх 
громадІІа медич:ноі доnомоги, сприиивим розвитку пікувальвнх звклад\8 

рІзпих тиnів. Освовннй заков України також гара в тує nрава кожвого грома

дянІІна на безпечнедлJІ ЖІІ'ГТЯ таздоров'идовкілпя, а також відшкодуввиня 
збитків від ориродшtх і техиоrепиnх катакпізміз. 

Важливою rруоою nразІ свобод л:юдввн є куАьтурнІ права. Вови гаранту
ють моЖJtнвість доступу до духовних адобуткіз с.вого народ;у й усього л:юдства, 

свободу худ;ожm.оі, науковоТ і\ технічвої творчості, участі в куJrьтурвому 
жиnі. У статті 54 Конституціі Украlв:и зазиачастьс:я, що свобода т:ворчості 
гарантуєтьс:я захистом івтепектуальвої масності громадян, Іхиіх аsторських 
праз, моральних І матеріальних івтересіз, що внинкають у зв'язку з різними 

вндаr.~n ІнтелектуальноJ діяльності. 

Особливе місце серед цих прав nосідає право на освІт.у. Міжнародний. 
nакт про екоиоЮчві, соціалоні та культурні права визначає, що осзіта має 

бутн спря:мовапз ва nоввнlt розвиток людської особІІстості, усвідомл:енвJІ УУ 
гІдності, вадавви можл:и:аості кожsому буrи к.орисаим учасником вІльного 

суспільства, сорВJІТИ взаєморозуміиню й терпимості. 
Конституція вашої краІви запріптое п:ра8О на освіту та обов'sзковість 

nоввої звrал:ьної середвьоі освіти. Це право має кожен без BИJUI'I'J(Y громадк
ВJІВ Укрвїшt. Пра80 громадявна осsіту забезnечуєтьс:я розгалуженою мере

жею вавчвльво-зІІ:Ховннх закладів, икі можуть бути ик державиими, так і 

приватними, системою наукових уставов, закладів підвищення кввпіфікадІІ 
та nереnідrотозкн квдріз. Батькам або, у вІдnовІдвих випадках, оп:Lкувам, 
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має надаватись можливість забезпечувати 

реліІ'ійве та моральне виховання дітей у від· 

повідності до Ухніх власних переконань. 

Якою має бути coi.IJanlotiO·" ? 
nравова держава? Ч11t Інтере· 
С"І вона має захмщат11? 

І З4 .. ПРАВА Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ 
ТА ГРОМАДЯНИНА 

(Дя• еие"екк.Іt ка профіЯ'І>КОМІJ ріекі) 

Кормоно nрнr~тм 
Чомуnрава нероздільно nов'язвнІ з еІдnоеІдальнІстю? 

Моральва відповідальвість відображає суспільвуприроду людини та вре· 
гульованість суспільних віди.осин м.ораль.пими нормами, які безnосередньо 

виходять із загальних уявлень про добро тв 3ло, справедливість і честь, гід· 
ність і доброчиниіс'rь. Вови вистуnають критерієм соціальної оцінки певних 

особистих якостей людини. Моральва відnовідвльШсть 3Вертаеться до сум· 
ліния людю1и, вона вимагає аизн8.ИRІІ та усвідомлеюш здійевених помnлок, 

в·еухильвого дотримання заrальвоприйвятих прави:п: nоведіmш. 
Учасники сусаіль.нвх відносни мають бути яки..,.ось чtшом підnорядко· 

вані волі всього суспільства, вираженій у моральвих нормах. Люди nови
ниі передбачати васлідJ<и своЇХ дій для оточуючих ·та вміти зіставляти ці 

васлідии з вимогами моральних норм. Наnриклад, вживани.я вецензурвоі 
лексики вважається rавебюtм для всІх yчac!IJUdв розмови, а гучні викрnки 

чи голосні співи ва вулиці в населених пунктах, особливо у вечірній та ніч
ний час, викликають обурення людей, які відnочивають. 

Особливий вид відповідальності людипrпrеред суспільством - юридвчив 
відповідальність, яна вастеє за аоруmеЮІя оравоВШ< норм. Вона полягає у 

nравовідиосивах між ,ІІержавою в особі спеціальmrх opraвU та правопоруm

вИJ<ом, яюtй має зазвати відnовідmrх весприятливих васлідків за скоєне, 
тобто 3а поруmенвя впм.оr, mo містяться в вормах nрава. 

Права і відповідальвість людини та rpOM8.,111fXИH8 38aiOwnt своє відо
браження і в Основвому закоШ Укра:Uш. Так, здебіп:ьшоrо в розділі П Ко:в

ституції Украї:ни визначево такі групи основних орав: zроJІW.дяпськІ, noлJ· 
тичпі, екоJW:мічн.і, coцia;n.ьnt, еколоzlчнl, кульmурпІ, сімейні. Основві орава 

громадав верозривво пов'язані з ЇХвім:и обов'язками. Для того щоб людина 
могла успішно реалізовувати свої nрава, отрпмувати від суспільства nевні 

матеріальні й духовві блага, во ва має викоиуваТІі покла,цеві ванеїобов'язюt, 
віддавати суспільству свою nрацю, зусилля, піклуватяся про державні та 

громадські справи. Як проголошено у статті 29 Загальвої деклараціі прав 
людини: •КожналюДІШа має обов' язки nеред суспільством, у котрому лкmе 
і є можливим вільний і поввий розвиток їі особистості•. 

Конституційні nрава та обов' язRИ, що ЇХ несе громадявив nеред державою, 
іппшм:rrrромадя.ввм.и, орrавізаціяj,(и, в поє.ЦНавиі з ковституційnими nр ин

ципами й rаравтіям:н становлять освовн правового становища громадян, або 
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ковстwrуційиий статус особистості в У.краіиі. Права людини і відпоаі,цат.

вість за вих- це стратегіЧ11Іfй констатуційпий пріоритет української дер

жави. Так само, як і права п:юдиии, основві юр.вдичві обов'язки фіксуються· 
в конституції та івmих заковах держави. 

3 Koнcnrryцtr Yltp81Нif 
СтаттJ/65. 3ахмст ВІтчизни, Н838ІІ8JІСНості та термторІальиоІ цІЛІснОСТІ Украі· 

НИ, WІІІtу88ННЯ П ДІіІ)ЖІІ8НИХ СММІІОJ118 8 обоІІ'ЯЗІСОМ громадян УкраІНИ. 
СтаттJІ 66. Кожен зобов'язвниІІ не 38110Діtо8ати шкоду nриродІ, культурнІй 

сnадщииІ, ІІдwкодоеуватм 388Д8НІ ним збитки. 
СтаттJІ 67. Кожен зобо8'1138НиІІ сnnачуватм nодвтки І збори • nорядку І 

J ~ • розмірах, 8СТІІНОІІІІ8НИХ 38КОНОМ. 

СтаттJ/68. Кожен зобов'язвнмііІ неухильно додержу8111'ИСЯ Консnпуц!Т Украіни 

та З&ІСонІв Украіни, не посягати не npua І С806оди, честь І rіднІсть ІнwихпюдеА. 

Кожва держава по-різному визначає обов'язки своїх громадян. Так, 
громадяни Аргентини, Вразип1І, Перу та деІП<вх івmих краІR, які досяrл.и 

18-річвоrо віку, зобов'язані брати уqаСІІ'ь у виборах. Стаття 27 Конституції 
Японії прогол.оmує: •Усі мають право й обов'язок працюватиt. Конститу
ції Російсько У Федерац!У, України, Ітап1І визвачають обов'язок піклуват.ися 
про власних дІтей, а Конституція Уругваю навіть зобов'язує своїх громв.

дин піклу88'І'ися про власне здоров'я і своєчас.но вдаватися до лікувальної 

допом.оrи. 

Подібно до прав, обов • язки поділяються на особистІ (zро.мадянськt), 
nолІтичнІ, ек,оно.мічні, соцІt1.1Іьні. культурні. еколоztчні. Особисті обов'язки, 
у свою чергу, можна поділити ва фізІf'ІІІі (иапри.І<лад, утримувати веnовио

літиіх дітей) і духовкі (иапрІІІ<лад, шанувати честь, г.ідкіоть, націовальні 
почуття людини). До економічввх обов' язІ<ів належить обов' ЯЗОІ< оnлачувати 

податки, до поліТИЧЮІХ-дотримуватися Конституції і законів країни, за
хищати батьківщину тощо. Н&йrоловкіщим ооціаm.иим обов'нзном є и:еоб
х.ідкість дотримуватися певвої поведіІІІ<и, об'єктивно зумовленої ковнретно
історичвими потребами ісвуваннн івmих людей, народу, його соціальвях 

груп і всього людства. Культуркі обов'язки вимагають від нас дбайливого 

ставлення доnам'ятоІ< історії та культури п:юдства, а екологічні обов'язки 
береrти орироду та коМІІевсувати 
збитки, заnодікиї заб,рудневннм та 

іншим негативним впл:ивом ив. иа
вІ<олиmиє природне середовище. 
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t 35. ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ 

~ормомо nрмf8А8ТМ 

Що є найвищою соціальною цІнністю в нашій державі за Конституцією Украіни? 

Сучасна демократична держава має иа меті не nідкорення людей, їХ прн

rвічеиия, а насампереддопомогу людині, спршrиия розв'язаІОіяlї проблем. 

Це мають забезпечувати всі органн сучасної держави. Прагнении людей до 
свободи самовизвачеивя у сфері rроlІ(адяиськоrо суспільстаа висувало про

блеми м.етJt функціонування держави та межlї діяльності. Держава та люди· 
на мають співіснувати кк рівноправні партнери. Держава зобов'язав& діяти 

так, щоб не порушувати межу особистоrо, індивідуального, людського. Ця 

межа вотввовлюється свободою самовизвачеивя ЛЮДНІОІ. 
Конституція Украївп проголосипа утвердження прав і свободдюдrши го

ловним обов'язком держави. Гарввтомдотримввня Конституції, прав і сво

бод людЮІв є Президент України. Кабінет Мівістрів Україв:и як иайвИЩІtй 
орган в системі органів виконавчої влади вживає заходів для забезпечеввя 

прав і свобод людиRИ та громадянина. Він відповідальний перед Президен
том та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді УкраІшt. Зах:истом прав 

і свобод люДИRИ й rромадяиива опІкуються також місцеві державві адміні· 

страпії, оргави міспевого самоврядУва:и:ия. 

І МО8010 АОІСУМ8НтІа./ 3 КоНСТІfтуціТ УкрвТнІf 
С7зтrя 124. Правосуддя в Украіні здІйснюється виклю..но судами. Деnеrу

вання функцій судІв, а також nривласненнІ! цих функцій Іншими орrенам11 чи nо

садовими особам 'І не доnусквютЬСR. ЮрисдиІЩІя судІв nоширюєтьсR на всІ nра

вовІдносини, що виникають у державІ. 

Забезпеченню й дотрима:ивю справеддивості в суспільстві та права в дер

жавіслугує суд. Вів діє від імеаі держави. Рішення, які ухвалюЮ'І'Ь суди, є 

обов'язковими до виконання ва всійтериторіїУкраїни будь-якими фізични
ми та юрвДИЧІШМИ особами, державв:и~ш органами. Відоовlдно до Консти

'!'Уції України, вови мають право розrтщати будь-нкі справи. ЗдійсиююЧJJ 
правосуддя, суди зобов' язані гарввтувати верховеветво орава, забезпечувати 

права й свободи JІЮДИRИ. Незалежвість суду- веобхі.два умова охорови прав 
тодини, фуидшевтальшrй прюшиn здійсвевия правосуддя, що JI))ЯJІtO ви

пливає із права кожного метн об'єктиввого й веупереджевоrо арбі'І'J)а. Права 
люднви можуть бути правовою основою для винесення юрндич:ио зва•rущих 

рішень оргввам:и nравосуддя, а потім такі рішення стають достатніми право· 
вими підставами для відповідвих дій викоН8ВЧІіХ органів. 

Держава виражає спіль:иІ пубпічві івтереси, є посередником між іс:иуюЧУ
ми в суспільстві соціал~оким:и групши. Взаємна відповідальвість ОСобltстості 

й держави я1< своерідшІй сnосіб обмеженuя всевладдя держави виявляється у 

вставовпенні нею законодавЧУх обмежевь своєї актиавості щодо особистості; 
прнйватті державою КОJП(р8'rВИх зобов'язВІП>, спрямованих на збережев-
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ПРИНЦИПИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ 
' ~Rns:;oд люди • 

Право на вІдшкодуваннR 
збиткІв вІд несправедnивоrо 

звинуваченнІ! 

ГласнІсть суду 

ПРИНЦИПИ 

СУДОЧИНСТ8А 

Суд за принципом 

змаганнІ! 

ПрезумпціR 

невинності 

• 

РІвнІ права громадян 
перед заІ«)НОМ 

Кваліфікована 
юридична 

допомога 

Незалежність 

танеуnе~еністьсуду 

ня інтересів rрохадав; чіткій реальиІ.й вІдповідапьвості оосадових осіб за 

вевtrконавня своІх обов'RЗків перед суспіл:ьством та особистістю. Однак, хто 

візьме вІдповІдапьність за порушення прааІ свобод пюдвав з боку держави, 
її органІв та посадових осіб? 

У деяю1х крвінах контроль зв дотримавням прав\ свобод людвав в діяль· 

ності оргввІв вихопавчої впади тв посадових осіб nокпадається ва сnеціальну 
особу, так звавого омбудсмена (від швед. Ombudsman - представнкк). 

В Украї.нІ таку посаду було запроваджено у 1997 р. Верховною Рвдо.ю згідно 

lз Законом •Про Уповноважеиоrо ВерховноУ PaдJt України з прав люднин•. 
УnоnпоеаженІіЙ здійснює парлвнентоькиіІ коtІтропь за дотри:манвям прав 
людинtt. ВІв діє на підставі вІдомостей про порушення прав і свобод людини, 
які надходІІть від rромвдав Укрвївп, або з впасвоr ін:ідіатив:и . Виявпені ВВІ!І 
порушення мають бути усунені протигом місяця . 

Важливу роль у захисті прав громадян тв формуваи:ні правової кym.тypst 
васепенвв України відіrрвють громадські (веурЯАОВі) орrввізаціL В Україні 

діютьдекІлька впливових неурядових правозахисиих орrввізацій, серед яких 

Укрвївська Гельсівсьи спілка, УкрвївськиіІ центр прав JUОдвви, засвоваmrй 
DРІІ Українській орввиичій фундації, Між:иародввй жіаочвй оравозахисивй 

центр •Ла Стрвда-Укрвїва•, Харківська праао38ХИсва група та івmі. Крім 
правозахоtсuоІ, ці оргавізації здійсвюІО'fь вttдавюrчу діяльність, проводять 

соцІологічні досліджепвs тв моніторНlП' преси з метою ВІLІПІJІеави порушень 
та tx усуuеюrя. 



f 36. МІЖНАРОДНІ МВХАНІЗМИ 
ЗАХИС'n' ПРАВ ЛЮДИНИ 

{ДЛJІІJU//'іеНІ<JІ k 4 rLpOфiЛЬHOJ/&fl рЇІІНі) 

Корисно nр11rадатм 
ЯкІ мІJІСнароднІ уrоди (конеанцІТ) з nрав людмни ратифІкованІ У краТною? 

Протвrом СТОJІ.іть у світі складалася система вимоr до орав людини, икl 

має rаравтува:rи держава. Система сучасних принципів щодо орав ЛJОдинн 
остаточно сформувалася лише в минулому C'I'Oiliтrl . Друта світова аій:иа з П 

неалічеин1DШ жертвами стала яскравшtnрІІКJUІАом жахJшвоrо порушеввя 
прав людини, а також своєрІдним І<атал:і3атором процесів формуааввя сис

теми міжнародних стандартів прав люднии. 
Міжнародна сnівпраця держав у галузі nрав людиви відбувається у ФОР· 

мі заnровадження певних стандартів (норм) щодо змісту правовоrо статусу 
індивіда та nрийннття державеми зобов 'язвн:ь дотримувати цих стандартів у 

своєму внутрішньому законодаватвІ та у повсякдеиній діяльuості. Ці норlІСИ 
ЗВJ<ріnлено в низці документів (декларацій, актів, доrоворІв), пр1ІЙІІЯтих 

ІоІіжнародинм співтовариством у рамках ді.RJІЬності ООН. 
Нинl фуuдамевтом міжвародних стандартів прав люд:иви є Заrальва де· 

клерація орав JDOдJIJIIJ, затверджена та проголошена Генеральвою Асвмбпе· 

єю ООН 10 грудня 1948 року. Лодальпmй розвиток ставдерти прав nюднни 
отримали в ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року 
Мlжuародиому пакті про громадянські та політичні nрава та Міжвародному 
пакті про ековомічиl, соціальнІ та культурнl nрава. Ці три акти становлять 

ниві так звану •Міжнародну хартію про орава л.юдннио. 
ЮридИЧ1!8 сила документів , що входять до веУ, різна . ЗагальиадакпарацІя 

прав людини містить нормн-рехомеидації, тобто закріппенІ в ній положен
ня бажаиl, але не обов'sзковІ дпя держав- члевів ООН. Норми nоведінки , 

ЗАІ<ріппенl у двох Пактах, JU<l, по суті, є міжнародншпr доrоворвмв, ава
жаються обов'язковими ,цns держав, що приєдналися до ивх. Засоби щодо 

втіленНІ! пможеиь Пактів у житrs містятьсяику самих Л актах, так і в окре
мих документах-Факультатюшому nротоколі до Міжнародиого nакту про 

громадянські і політичиl права та Друrому Факультатrrвному протоколі до 
МІжнародиого пакту про fромадянсьхІ і політичнІ nрава, оnримованому на 

скасування смертноі кари. 

Проте система міжвародних актів про правв людини не обмежується цим1t 
актеми - аовп доnоеНJОються низкою міжнародних конинціА, пактів І де

клараціІ!. НайважливІшими серед них є: 
Конвенція про попереджеRИR алоЧlПІів геноциду І покарання за нього 

(1948); 
Конвенція про політнчиl права жінок (1952); 
КонвенцІя про статус біженцІв (1951); 
Європейська конвенція про захист nрав і фундаментальних свобод mо

диин (1950); 
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• Міжвародна конвенція про ліJ<в!дацію всіх форм расової двскриміваціі 
( 1965); 

• КоІІ1Jев.ція про незас'І'О<:уваввя строку давиості щодо воєннях злочипів 
І 3JlOЧimiв протn людства (1965); 

• Міжвародна ко•rвенwя про прuюrпенвя 3Jlочииів апартеїду і покарання 
38 нього (1973); 

•Коввев:ція проrи тортурn іІІШКХ жорстоких, велюдських або таких, що 

nривижують r\диість, видів поводження і покарвІПІІІ (1984); 
• Конвенція про ліквідацію всіх форм дискриІІІіпаціJ щодо жіаок (1979); 
• Конвев:ція про nрава дитин-и (1989). 
11 вересня 1997 р. Украіва ратифікувала Євроnейську конвенцію nрав 

людІши. Саме з цього часу ва відносини громадян УнраІннзі своєюдержавою 
пошприлася юрІІсдЯкція Європейського суду з прав людвІПІ. 

Коввев:ція та протокОJПІ до неІ rаравтують: 
• право ва життя, свободу та особисту недоторканнІсть; 
• право ва сnрвведливиJ! судовкй розгляд пІд час здІІІсвеивя цяві.;u,вого 

та кримінального судочинства; 
• право на вІльuІ вибори; 
• свободу думюr, совісті і віросnовідаRНв; 
•свободу влражевия поrJІJІДЇв (аокрема, свободу засобІІІ масової інформацІІ); 

• право власності. 
Коввен:uів та протокОJПІ до неі забороняють: 

• кетувания і нелюдське, або таке, що прИJПІжує r!дяість, поводження чи 
nокарання; 

• смертну кару; 
• дискрим.інацІю у здійснениі nрав і свобод, які викладені у Кон:векnіУ; 
• впсилка особи з терnторії держави, rромадян:явом якоі вона є, або nозбав· 

левня особи првJІ8 в'ізду на територію дерЖАВи, rромадян:иво:>< иноі вона є; 

• колективвв висаrлка іаоземцІв. 
Якщо громадян пи Україин вважає, що його права порушили держава, І! 

орrапи або посадовІ особи, віа може звериутиса із заJІвою до цього орrаву. 

Це nраво йому гарантує Конституція 'Україн11. ВключеtІИІf цієУ конституцШ

ноУ норми вnерше авклал о реальні основп дпа заnро о аджеаня міжвародного 

КОНтролю 38 ДОТрІІМ8НВВМ прав ЛJ()ДJJHII В Украіні. 

з КонституцJТУ~Тнн 

Стаття 55. ( .] Кожен має nраво nісля використання всіх нацюнальних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своіх nрав І свобод до відnовІдних 

міжнародних судових установ чи до відnовідІ< их оргенІв міжнародних орrанІза· 

ufl! , членом або учасником яких є Укра1на. 

ЄвроnеЙСЬКІtІ\ суд 3 Прав ЛЮДВВІІ Є увіJUІ1tЬІПІМ міжвародвНJ( 10рНСДИК· 
ціІІІІШІІ органом, оскІ;u,кв, ва відміну від класичного хІжвародвоrо суду у 

сфері прав люд:ннн, право ва звервеноя до иьоrо не лнmе є відкритв111 ДІІІІ lн
JІввідІв, алей везумовлюється необхідкістю зrодв на це відповідвоІ держави. 
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Рішення Суду є юридично обоа'азховики ДJІІІ держави, вони безпосередкьо 

вмпвають па розвиток U правової системи. СуддІ є и.І.nком незмежкими, 
воки обвраютЬСJІ Парл8JІІІе!П'СІ>КОJО АсамблеєtО Ради Євроnи. 
В іІІДЮІідуалЬІrих ЗІІЯВІІХ,ІІJ<і подаІОТьсязrідно з .Коuвепи.Ією, йдетЬСJІ про 

широке коло МОЖ.1111.8ИХ порушень. що пов'азвпі з тіlІесивми покараннями, 

поводженвям з nсихІчно хворими, правами nозбавлеи.пх волі осіб, військо

вою та професійвою дис'tипnівою, доступом до суду та трвааJtістю судових 
процедур, прослуховува.юrям телефоВ'ИИХ розмов, звководавством проодио

статевІ стосувхи, СJЮбодою преси, ПВ'І'8ІІВІІ'І4В щодо опіки пад дітьми, права
ми ва воЗ:J'єдвавия сім'ї та nитВВ'ИІrми депортадіІ'. 

У разі, коЛJІ 3ВJІJІа визнається првйвятвою, 38.11ввик мас довести, що аІв 
вичерпав усі нІЩІонвт.вJ засо6r1 nравовоrо :Jахисту в державі, де, вк ствер

джуєтьса у звяаІ, відбулоса порушевна права. Заяву слід вадсилвтв впро
довж шести мJови.Ів від дати nрвйвяття судовиЮІ орrавами цієї краІвв оста

точвоrо рішевкя. Заяви, що є явво веобr-руитовввими, ввлучаІОТЬСЯ ва и.ІА 
стадіІ розrлвду Із реєстру сnрав одностайв.им ухваленВ'ИМ комісU: у СКJІа.цІ 

трьох суддів. 
Судове рішення проrолошується у відкритому слух.ВВ'ИJ І не може бути 

переrливуте. Воно є остаточтrм і держа•и зобов'язав.\ виконувати рішення 
у справі, в якІ.А вони е сторонами. Виконанвя тuих судових рішень перед

бачає, що держаJІВ, по-перше, виnлачує ко11Шевсацію закв!Ш1<у, який виграв 

цю справу,\, по-дРуrе, повІІнна уникати в майбутньому повторев:вJІ nодібох 
порушень. 

Громадя11и України вже noчВlDI користуJІатися своїм правом ва звервеввв 
до ЄвропеІ!ськоrо суду з орав людиtrи. З момеtrту набуття ч:кквостІ Європей

ською коввени.Ією з првJІ людини до Європейсьхоrо суду надійшло бл:и.зь· 
ко 19 тис. зверневь •протв Украіни• та ва l сІ'UІЯ 2007 року ЄвроnеІ!ський 
суд ухвалІ! в 260 рішень оо суті щодо Укра
іни. Оствввім:и роками Украіна перебуває у 

nершій п'ятірці краТи 38 кількістю рішень, 

ухвалених Європейським судом з прав лю.ци· 
ви проти неї. 

Я!d міжнеродн4 QРІ'8І"Хз, ~ 
вІдІграють н11Й8U111М81Wу 110111t 
у захисті прав nІQДМНМ? 

ЄероІW<;нреА суд 3 "._ ,..".,., .. аобое'-YqмiNJ --
3,5 тмс. серо ІСОМП8НСІІLІІІ...,.._ абtшdІІ48-рІчнІй МарR Крим.Ій, _., 
'lepeoнorJitд8 (!!t • '·CWII o6118c:n). 

Суд "ІІІІЙІІІІ8 Yad plw•1111 ~ ~ ТJІNUИІІ суДО8ИА ро3І1ІІІД 
~. 38-буnа трІІІМDІ•е І 1888 р. П 1W4125-pioeeдo'IQ. 

ДоІ·u Крм~ crana іtеІІІІдом у РІІУnІtтатІ'fРІІММ, отрмменоІ І тис-' 

І ІdнотеатрІІ 1898 р, (.U.U ІІІІСО/ІІІРІІ ТQІІІбуІІИ UІОІТТ8Ні 'W'' IPTit). ~ 
~ ІJІJ Є8porl8ilcwroro cy~r~,. те, що 6уІіо f10IIYWIНO П npuo,. сnра
ІІДІІиІИІІ судоаИіІ poarnt1A ПрсmіІ'ОІІ:ІІ)О3уМІІСІІ О nepiQAy '4ІСу. 

Суд norQIPI8CII а nw, що П ~ буnо f10ІІУWІН0. ~ І)ІW8••ІІІ суд 
nрмІІнІІІ 9ІІИС'ТОП8д8 2010 р. 

Зе.,.,..._саm ·~-····-. ..." ..... сот 

' 
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,_ ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

1 . Що тз~е првм ІІІО.QИни? 
2. Визначте С)'nіість поняття покоління прва лю,дннн. 

З. Дайте визначення понАПя фун.ааменТІІ/ІонІ nрв881/ІОД)fНН. 

І> ПомІрсуАмо 

1 • Чому nриродні nрава людини називають фундаментальними? 
2. Чи можна права людини чітко розмежовувати за категоріями? ВІдnовІдь 

аргументуйте. • 
З. Яким чином виникнення приватно! вnасності еминуnо на 38Іфімення nрав 

ЛІОдИНИ? 

1 . Заnропонуйте аnвсну кnасифІкацJІО nрав nІОдИни. 
2 . Наnиwtть есе на тему •Права nІQДИни тзаІдnоаІ.цалонІстьо. 

З. Як ви в88JІС8єте, чи забезnечують сучасні мЬкнародІЮ·nра-і стандІІРТИ 
право людини на міграцІю? АргументуАта свою дум~. спираючись на статті мІж· 
народних законодавчих актів. 



І Ви 

ДІ3НВЄТ&С11 , що таке 
rpoN8ДIIHC~KB cycninІtCТBO 
ІІІІСІ фунІЩІ'І• ВОНО виконує 

Зро:tумІєте, чому без 

rроМ8ДІІНС~КОГО 

cycnln~тaa немо)І(JІиеа 

спра8ЖнІІ демократія 

ДІ:ІНаетеся про особnиау 

форму nубnІчної 1111~ -
МІСЦНВ С8М0врt1Ду88ННІІ 

І нааІ~ змоJКете створитм 

~~nасну неурtІДоау 

органІ:tацІІО 



§ 37. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСШЛЬСТВО, ЙОГО СУТЬ, 
ФУНКЦІЇ ТА АТРИБУТИ 

Кор; О "Р"ГаАr'І 
Хто такий громІJАЯннн? ЯІсу роль alдlrpaocm. громадяни у розаК11(08/ сусnІІІьстаа? 

&адяки роовІrневому грома.дJІDському сусnільству відбува.ються демо· 
кратичні nеретворення та покращення рівня життя васеленая. То що ж таt<е 

цю.мадянськt суспільство і звідки воно береться? 

У багатьох краТІІаХ свІту самоорганІзацІя громадян д03$ОЛАС 

здІйснювати багато сусnільно аажливих nроектІв. надавати nocлyr"' особам з 
особливими nотребами. захищати довкілля, В"ІрІшуе.ати рІзноманітнІ nроблеми. 
Одним з приКІІЗдІв такоі самоорrанозацІІ, що Існує у багатьох країнах. в •сусід· 
ська варта• (•neІQh/юurfюod watch•). За свщ~енням Б1лпа Пмk:а. ЯК"ІЙ мешкає 
в одному а рамонов мюта. Единбурга у Вели••й БриrанІІ, •сусідська варта• зна

чно П()Іф8ЩІ1118 ЖИТТЯ ЙОГО І'j)ОМаД/ Через ВИСО<ИЙ ровень nоrрабуе.ань і Н8Пад!В 

мешо:анw иоrо раиону боят<ся вИ><одити на вулицю у ПІЗ><Ю годнму, тому 11юдн 

nочуеаnися беземли ми щось ЗМІЮПИ. 

Одного разу Б~nл ПО'fУВ про •СVСІдСЬІ<У варту• І сnробуааа заnровадКТИ 

wo Ініwативу нз своtііІ ву11иш До нього nрисд .. алося десІПІ<ІІ зо три сусІДІв, 
Я<і ПОЧ811И чергувати на ВуІ1ИцІ 1 відразу ПОВІДОМЛАТИ ПОЛІц)Ю Про nорушеННЯ 
громадського nорядку •Щойно ми розпочали це~< nроцес, 1110ди вІдчули себе 

вnевнен1ше. Вони зрозуміn"І, що до них nрисnухаються, і що nоnіщя готова Ім 

доnомогти•, І хоча всІ проб11еми ще й досІ не вирошенІ, рІвень nоrрабува~<ь ура· 

йОІ<І значно зменшився, зними графІтІ на стінах. д несnодІваним результатом 

цtєІ дІяль .. остІ стало те, що nюди почали сnІnкуватися й товаришувати одне з 
одним Дехто nочаа ВІдвідувати лІт .. Іх сусІдІв, аби доnомогти Ім по гооnодвр· 
стау 3дІііІснювати nокуnки. 

За матерІаЛами свнrв www. communitygroup.co.uk 

Единбург 

'І захі.днІІх країнах rромадявське сусnільстао почяває утверджуІІатись 

на зорі Новоrо ч:асу. Молода буржуазія встановпюввла .піберальні свободи 
та u.іввості, піддані перетворилися на громадив, в меmкавді. Іф8.іни - на 
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суверен:впй_народ, в:ацію. Люди намагалися захищати спільв:і інтереси через 

створюзаи:Іними соіт<и та об'єднання, які фуикціоиува.nи автономво від 
держави, під охороною аакоиу, а існування вільвоrо ринку звільнило ве

політичиу сферу від потреби в державв:ій регламентації. Вииикає відносна 

автов:ом:иість суспільства стосовно уряду (держави). 

е :l'JNJ_,an•r I!JIIIIf81 1*10 -це 'І'ШІ взаємодії та соціальної оргав:ізації 
вільив:х особастостей, що сжпадаеться з громадсьІ<их рухів, об'єднань, 
громадських організацій та політичвих партій, які втілюють громадську 
думжу в певв:і соціапьв:і ів:ститути. 

Гром:адв:вське сусп:і.l!ьство характеризується скпадвою структурою. Його 
головюrми івститутамв є: 

о добровільв:і оргав:ізації та rромадииські руха, разом із за

лежними від громадськості елементами судової та правоохороа
ної системи (суди присяжиих, добровільна народна дружина тощо). 

Концепція громаднаського сусцільства спирається в:а ідеї іадивідуальиоr 

свободи громадян, які можуть створювати с.оіт<и та асоціації, захищати 
апасв:і інтереси, запобігати або nротистояти свавоJІі держави. ВажливКN 

ханалом ЗІІJІУЧеиня громадян до участі у здій.сненв:і суспlльво значущих по· 
вв:оважень є громадські оргав:ізації. Воив: -
ае JЩШе •ставовuй хребет• громадявоького 
сусnільства, а й вагомий чинии.к демократв

зації сусnільиuх відносив. Це п.оясвюєт_ься 
характером їхньої взаємодії з державою, яка 

переважно має форму діалогу; 

ня 

ІнформацІ! *ИТТІІО 

дпя гром~-·~ 
ства? 

• везалежІІі засоби масово! lв:формації, що обо.пуговують громадські 

ПО'І'реби та інтереси. 
ТВКJtм чином, громадянське суспіпьство створюють лише вільні й рівІІі 

люди та громадські об'єднанвв, діяльRість яких спрямовава ва громадські 
справи, а також вільна преса як засіб комувікації та самовираженвв. 

Відомі випадки, коли інститути громадянського суспіпьства перетворюва

лися на органи державної влади. Так відбулося, наприклад, із парламентом, 
який з інституту зародкового громадавського суспіпьства перетворився на 

орган державної влади. Попіпчві партії також ви.никлв як елементи rрома
дя:вського суспільства. Та коли в результаті виборів партії потрапляють до 

парпшевту, вов:и виконують фунt<ції ухвалеивя державиих рішень, тобто 

політЯ';Ші партіїзалишаються своєрідним містком між громадяи.сь.t<вм сус· 
nільством і державою. 

Важливою умовою ісвуваввв громадя:всьt<ого сусnільства е наявність 
громадя:нсьt<оі культури, тобто t<ультури участі та підтриМІ<и, довіри й то

лерантності, здатвості до І<омпромісів. За неї зберігається певний балавс 
між актИJ!иістю й оасивRіс'І'ю rромадв:в, що забезпечує стабіпьв'ий розвиток 

демократіJ. Достатвій рівень пасивності васепев:ия, яке лише час від qacy 
висловлює свою волюшляхом участі у виборах та референдумах, дозволяє 

уряду реалізовувати свою nолітику згідио з виvоrами громадян. З іншого 



бо~tу, rромадз:в:и зберіГ81ІУГь 38 собою право вІLІІИВати на діяльвість уряду, 
таким 'ШНОМ стримуюч-и його свавілля. 

Громадянське суспільство виконує такі функції: 

По-nерше, це Jaci6 ссмоорu.кіJDІfїlІtюіJей m~t саJrtостІйкої реаліJDІfіЇ 
~Ааских iкrntptci$. ЗваЧJlУ частипу cycniJrьвo важ;пцІІQС nитань громад· 
ські сnілки та об'єдван:вя розв'язують самостійно або аа рівні місцевого 

самоврядуван:вя. 

По-друrе, інститути громадянськоrо сусдільства вистуnають :аракто.ч 
кеnорушкості особи.сти.х праг zpoм.aiJJCк, дають їм уnеавепість у власвих 

силах, слугують опорою в їхньому можливому прwпстоявпі з державою. 
По-третє, інститути громадявсьr~ого сусmльства cucmtжamu.JI;'Юmь , yno· 

ряіJко~ують, кодають уриульовакостІпротt>стам І вимо:ам 1\.ЮОt>й, які 
в іншому рмJ могли б мати руіhd.ваиіІ характер, і в такиіі спосіб створюють 

сприятливі умовu длn функціонування· демократпчвої впади. 
Завдяки ів стятутам rромадявсько.го суспіпьства кожна груnа отримує 

шаве •бути поч-утою ва вершnві владної пірамідтf•. 

І, нарешті, громадянське сусnільство створює кnяежкі економісскІ, 
n<міrr~исскі ol кuльт.JІркі умови для саморозвuтку окремих івдuвідів тв 
різноманітв:n:х l'pyn. 

Проте громадянське сусnільство не зможе uовиоцінво ви:коиувати свої 

функції, якщо відсутuя бодай одна 3 найголовніших умов його ісвуввввя, 
до яких аалеЖІІ'l"Ь: 

• наяввість засобіп і центрів комунікації (ЗМІ, місць nублі'fНІQС зібрань), 
насл:ід:ком чого є формув8ННя сфери rромадсьного ЖИТТІ! й rромадськоїдумки; 

• громадське життя вільних і рівнвх особистостей, чиї nрава зІІ.ХНЩеві 
копсТІJтуцією т~t заковами; 

• незалежні від держави добровільві об'єднвввя, асоціації, сnілки. та по
літичні партії; 

• зорієвтована на громадські інтересп та nублічну політи:ку діяльність, 
паслі.цкаМJt якої є едівпраця та солідарність між людьми, с!Іілкувавня. ва 

засадах взаємної довіри та сnівnраці. 

Певні nаростки громадянського сусnільства можуть виникатu аавіть у 

тоталітарв:их державах, але по-справжньому вqво може розквітнути лише 
за умов демократії. Недарма інколи сусnільство, в я:кому nанує заков, нази

вають •громадянеьким сусuільством•. Стуuіш. розвинепості громадянського 

суспільства можна визначити за nевними ознаками. 

nо-перше' сусnільство стає по-справжньому громадянським тоді, колв іс· 
ауючі аедержавні об'єдв8ННЯ сnроможні прибор.кати державу, cnoвYJUUOТЬ 
її спугувати інтересам громадян і захищати І'хві nрава, тобто коли держава 

стає правовою. 

~ З чим nов'ІІ38ний Інтерес до 
теорІІ та nраІ<ТИки громадян· 

еь~<оrо сусn111ьстаа в nостком у· 
ністичних краінах? 

По-дрuzе, завдяки існуванню rромадя:в

ського сусnільства економіка є nідконтроль

ною державі, але везалежвою від неї. Наре
шті, основою буття особистості в суспільстві 

е не свавілля, а свобода. 
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§ 38. ПОНЯТТЯ ГРОМАДИ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
ГРОltІАДСЬКЕ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Кормоно npмraд8no 

Приrадайте, яоtу ~пь alдJtpaaana громад;~ • •иттІ украJНЦІ8 у різні історичні еnо>СИ. 

'І процесі свого !сторичвоrо розвитку людство проІlшло складвий шлюс 

nошуку вайкращях форм кмеК'І'ШІноrо сnівІсІrу&ІІввя. Дмаючя С:ХОДПВRУ :sa 
схоДШІкою, трІШсформуючись від первісного стада в рід, родову общину, сусід

ську общш;rу, nлем'я, союз Dlleмea до nepmJІX державних утворень стародав
ньогосвІту та оолиюs:х держав сьоо-оденяя, .nюди об'єднуються у громада, Ідеи

'І'ИфІкуючи себе а\ СІЮЄЮ •ма.nою батьківщашою•, територіа.nьuою гро1118Дою. 

ВІ:sмтІака 
Anetccic р,е Ток8Іп1о ( 1805-1859) 

Французький державний дІRч, історик І rюnlтo.nor ХІХ ст. Один 

Із nерших учених, хто привернуs ysary до пробпем місцевого 
самоврядуsання. У своєму творі •демоІфЗТІА в АмерицІ• він 
наголошував: •саме у ~мадІ rюпяrає сила свобод~~ нараду. 

ГромадсЬІQ ІНСТМТУТ>< дnR вствноепення Н83аІ1UСНОСТ1 відІrраJОть 

ту саму роль. що й початхові ЦІ•оnн АІ1А науки : еони ВЇДІфоІеаоть 

на~о LW1ЯX ДО свободи й учаСТІ ЙОГО 8 користуsаннІ ЦІЄЮ C80-

L 
бодою, у насо.nодІКеннІ П мирним хараІ<'Jе~м . без І"рОМ<ІДСЬІО4Х 

анстмтутtв наЦІя мо•е сформувати вільний n~p. одначе сnраВJІСнього духу 
свободи вона так І не набуде•. 

ЗrІдво з! статтею 1 Закону України •Л~ місцеве самоврядУВ8ВШІ в Укра
їні• територІв.nьиа громада - це добровільuе об'єдщщпя мешканців села, 
селища, міста, чл кІлькох населених nyпJ<тlu, що є самостійвою адміиістра

тивпо-тераsторіа.nьною одиющею, або МВJО'І'Ь ЄДІІІІІІЙ адміністратsmняй центр. 
До територ!а.nьноУ громади належать усі мешка1щі - незв.nежао від віку та 

громадянства. 

Чпевом територіа.nьиої грохади JtJОдина стає за народжавням у відповідво

му паселевому оуІІКТі або у pa:si nркбутrя до нього ва u~живаана. При цьому 
ае коже бутн жодних об111ежен:ь за оонакакв г~мадІІІІства, ваціона.nьвості, 
соціа.nьвого ставу тощо. 

Водночес брати участь у вирішевн! справ громадІ' в поввому обсязі можуть 

пише tроАІОіJІІни України.ІІкІ досиАи 18 рокІг. Саме вови набувають поввої 
nравосу6'ектностІ як члени тернторіа.nьвої громади, обирають nредставниць

кі oprвnJJ місцевого самовридУваввя (відповІдні радн) і сільського, селищ

ного або міського голову, мають право голосу на мІсцевих референдУМах і па 
зборах г~мадян за місцем прожкваюнr. 

Місцеве самоврядування є одвим Із гоповrшх епемеитів розвитку демо· 
кратичного кoucтІІTyltifmoro ладу. За своєю nри~дою воно має сnецифіч

ну форму реапІзацjї nублічної влада, відмінну вІд державвої. Воно втітое 
місцеві ІвтересІІ тероторіельвнх громад, копи держава - загальвонвціо

вальві Інтереси, а nолітИЧRі партії чп громадські орrанізад!J- nолітич
нІ, соп.іа.nьн1, культурнІ та інші івтереси своіх члеоів. Місцеве самоврв-



дування відріаннється від івшпх форм здійснення пуfілічвоївладн своімв 

івстптутам.п, формамІІ діальності, оов)rоважевияюt, nра11овим захистоr.< і 

відnовідальністю. 
Ивйзажливіше джерело права про місцеве самоврядуваІПІя для крвUt 

Європи - ЄврооеІІськв хвртія місцевоrо самоврядуввкия, ухвалена Рв.цою 

Європи у 1985 р. ЦеR міжвародuиІІ док)')Іент запровв.цжує міжнародві 
ставдартв для регулювання та rаравтуваиня nрВJІ органів місцевої ВJІВ.ЦИ, 

утвер.цжує ЄдІІНі прпиципи місцевоrо са...,овр.щуванпя. 

Стаття З ЄвроnеІІськоі хартіУ місцевоrо самоврядуванuя визначає nраво 
та рем:ьву сnроможиість орrанів мІсцсвоrо самоврядувІШня реrламептуввТІt 

значпу част11ну держвавих сnраяІ керуавто веrо у межах закову, rІі.д свою 
відnовідальність І в інтересах місцевоrо оаселеRНЯ. Стаття 2 ціеїХвртіі вста
новлює, що ор•mцяп місцевоrо самоврядування має бутп апзвавиІі у законо
давстві краІии тв за можлп:вості - в П конститу:цjl. 

Основні положення статей Хартії містять таяі вІІмоrи: 
rарантуввння права ва місцеве самоврядувавня КОНСТІtтуціmо та зако

намп державо; 

вв.цвнвя місцевим органам влади особтuшх nовноважень нарівнІ з 
делеrовІШИМJІ із центру: 

здійсвеНllя в.цмівІстратвввоrо нагляду за м:ісцевuмІІ орrаваживрядуввн

ня тільки в передбачені.~% законода.всrвом формі; 
кохnексація фівавсовнх ресурсі в ua ви.конанвя делеrоваввх зrорІt 

nовповаже.вь, а також надавоя м1сцев8118 орrапам вла.цІІ nрава збирати 
місцеві податки та мати иеобхідиІ кошти ва місцевІ програми та послуrн; 

• наJf1Іиість праоовоrозахисту мlсцовоУ влади для тоrо, щобіі оргввв моrлн 
вільно здійсоювати свої повноважевня та nраво на самоврядування. 
КраІии, що nрnєднуJОТься до ЄвропеІісько1 хартії, беруть на себе 

зобов'я38ПИJІ застосовувати освовні прави;па, яхІ rаравтуrо'І'Ь політІfІrву, 

адЮв:істратввпу 11 фінаясову незалежкість !Іfісцевоf влв.ци. 
Встуmmmи до Рв.цn Європи у листопаді 1995 року, УкраІва визнала 

положения Харт\Х нк М'іжиародно·П])RВОlІИ:Й стапдв рт розвнтку місцевоrо 

самоврядуван11я ІІа своїй територіУ. Двічі на рік члени украінськоі пар· 
ламентськоr делеrаціі, яка складається з 12 осіб, мають звітувати перед 
Юридичним комІтетом Радn Європи npo хід впконаноя взятих зобов'язань. 
mсля встуnу до Ра.ав Європи в Укреїві ух:валили ІІНзку заковів npo місце

ве св.мовра.цуванвя, осповв:в:ми з яких є Закон •Про місцеве самовр.щуввнІtЯ 
в Украіні• від 1997 р. Місцеве самоврядуваввя визнасться 11 rарвнтується 
Конституцією Украін:и, йоrо прtІІЩІШП закріплюються також в imnнx За· 

конах України: • Про ствтусдеuутвтІв місцевих ра.ц•, •Про вибори депутатів 
Верховвої Ради Автономвої РеспублІки Кром, місцевих рв.ц та сільськщс:, 

селпщпих. міських rолія•, •Про місцеві державні адмівІстрації•, •Про СТО· 
лицю УкраІни - місто-rерой Киів• тощо. 

Характерні риси місцевого св.моврядУ118.JШЯ такі: 

м:ісцеве СВМОВрядуваНВЯ діс В ПОрядІІу і межах, ВСТ8ВО1ІЛЄНИХ ЗВКОВО· 
давством Украіни; 
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• для здійснення своїх завдань само
врлдні оргав:и мають самостійні джерела 

фіnавсуаавня; 
• самоврядні органн формуються на вибор

вій основІ; 
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До я100< об'єднань та сnЬ...4!? 
нот належитв ви? Чи •
себе членом nевно/ громади? 

• акти, ухвалеві місцевим самоврядувавнкм, обов'язкові для циконаВ1Ін 
всіма уставова.І.ш, підприємствами, оргавізаціями та громадянами, розта

шовав:имн ва його територіІ; 

• населения має право брати участь у здіllспевяі місце.воrо самоврядування 
у будь-яких формах, що не суперечать Ковстптупії і законодавству Україин. 

Оrже, місцеве самовря,цувавня пристосоване до nотреб територіальних 
громад формою авrоно:много здіllсвения lТУбпічвої влади, яку держава за

охо•tує та контролює відnовідво до Конституції і законів Україн:и. Місцеве 
самоврядувавня має свою фШавсово-ековомічну основу, його фувкціопував

вя носить соІlіальuо-ековомlчmrіі: харак~ер. 

§ 39. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАОО 

Кормено nрмrад~~тн 
Які rромадсьІd орrаJІізацJtвам відомі? Чи берете ви участь у діяльності якоїсь із них? 

Важливим фактором стабільно! демократії ерівновага між державою та 

громадянським сусnільством. Як відомо з досвіду тоталітарвихJ)Єжимів, від
сутність громадВ1Іського суспільства веде до поввого домІнування держави 

в усіх сферах пюдськоrо життя, до відчуженості та політичвого безсилля 
народу, занеnаду його івіціаткви й самодіяльності. Саме це відбуаалосв у 

СРСР, де навіть зник власне термів •гром:адвнське сусnільство•. Тоді гро· 
мадські рухи та оргавізації створювnлися nід суаорим коІГІ'ролем прав.nнчої 

комуністичноїпартu. 
До 1939 року ва Західній Україні громадя:нське сусnільство було дос:нть 

розвиненим. Тут діяли такі ваціов.ат.ві економічні товариства, як •дніс
тер•, •Народна торгівля•, •Сільський rocnoдap•. Зокрема, Центральна асо
ціація українських кооnератюnв об'єднувала 4000 кооnеративів l 700 тис. 
'ІЛенів. ЗусилnSJми товариств .nросвІта• і •Рідна школа• було заснова:но 

близько 40 гімназій, ліцеїв, професій:но-технічних училищ та понад З тис. 
вародних українських шкіл. Розвивався жіночий рух. 

Проте nісля приєднв.в:нв Західвої 'України до СРСР зникла приватнавлас
піст:ь, було зруЬоJІацо культурні та економічні зв'язки, характерні ДЛJІ 

rромадяиського суспільства. В уховах відсутності правового захисту особи 
вехтуванНSІ правами люднии призвело до ціпновитоі nідnорядкованості 

люр;щm тоталітарній державі. 
Сnравжнє відрОдження громадяиськоrо сусnільства розпо<tалося у часи 

перебудови та лібералізвцїі політ:и'чвоrо режиму. Прпкладом:rромв.дяиської 
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актв:вності, ІJебаіІдужості до nроблемJ перспек-rив українського суспільства 
у роки комуиіс'І'ИЧНОГО режиму м.ожва вважати появу відверто опозиційвого 

дисидаитськоrо руху ів власн.u:м ЗМІ ( • самвцдавом• ), нечітко сформоІІІlВИМИ 
сп:іл:ками та непересічними нез8lІеЖJJШ\ІИ особистостнмп. Саме в іІІ став осно
вою дла вииикнеВJІн 'іИСЛЄВJІИХ пеформальиих, не савкцtоноваВJІх владою 
організаціі! за часів перебудови. 

В УІ<раїиі пайвизвач:пішу роль у пробуджевиі громадянської свідомості 
та інформуванні людей про громадські руJШ й орrаиізаціУ відіграла rаеета 

•Літературна Україна• та JJ видавець- Спілка JІИсьмевпиків України, 8lle 
процес розкріпачеввв преси та реформувавня суспільних відносив загалом в 

Україні відбувався повільніше, ніж, наприклад, у балтійських республіках. 
Величезне значев:ня для розвитку громадянського суспільства в Україні 

відігРали ухвалення Конституції У країни та створення Коп стятуційного Суду 
в 1996 р. У Ковстятуціі по-новому буЛИ врегульовані пятания дімьності пар-

ГРОМАДСЬІО 
У ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОІSУДЖЕННR (1888-1ИО рр.) 

Д8Т8 

"ромденн'І 
Червень 1988 р. 

5 червня 1988 р. 

4 серпня 1988 р. 

l7 жовтня 1988 р. 

13 /ІИСТОПада 1988 р. 

16 ІІІОТОГО 1989 р. 

r 

Н--.lf, W8МІст І н8С/ІWОІ 
Перший масовий несанІЩІоноВ8Ний мітинг з вимо

ГОІО створенНfІ Демократичного фрснту (відбувся у 
львовІ). 

Демонстр;щІч в КиєвІ на захист ГоІІОСІТВСЬ«ОГО лісу, 

прсеедена еколоrІчними органІзаціями. 
- --

МІтинг не 11Ідтримку Ідеі створення Демократичного 

фрснту у ЛьвовІ. Був брутел1о11о розігнанні\ влвдо10. 

санощІоноеане владо10 демонстрація під гаслом 

•Вся еІІадв в СРСР НІІІІВ)І(ИТЬ народові•. 

ПершиА ве11икий санкціонований екмогtчний мІ

тинг, на якому пролунали звкпики до створенНfІ на-

родного фронту. 

газета •Літературна УкраІна• оnубІІІІСуІІІІІ1а проект 

Програми Народного Руху УкраІни, приАнятиі\ зв-
гмьними зборами Київської письменницькоІ opra-

t 

нrзацІІ. 

Весна 1989Р. Перші мьтщжатмвнІ вибори народних депутатІе 
СРСР; СІІостер/ГМИСЯ пераwкоди З боку окружних 

комісій. 

LЛіто 1989 р. Шахтарські страйки з економІчними вимогами. 
"...--- _,_,., -- --,:-----1 

21 січня 1990 р. ЖиаиА nзнЦІDr єднання між Києвом та Львовом, 

25- 26' червня 
! 1990 р. 

організованиііІ Народним Рухом у дань соборності 

Украіни. 

П'ята сесія ВмикоТ Радн Руху азма курс на поену 

державну незале.,.Ість. 
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тій та rрома;цських організацій. На U: осиові 
ухвалено Закон cllpo громадські об'єднаввя• 
та низку законів про пресу та інші ЗМ1. 

Завдики nри.еатвій власнОС'І'і та новому 

заковода:встау стало можлшшм розвІuати 

незалежні форми сnілкуваная й сnівnраці 
громадян, о ініціативи громадав створювати 

громадські організації та фоцц:и, відкр1uати 

освітні установи, засновуватиnриватні засоби 
масової іаформації, тобто творити інститути 

громадниеького суспіJІЬСтва, що виникають і 
функціонують везмежно від держави. Зна

Чи вnлинули аJІціt, наееденІ"'І? 
в таблиці, /і8 резуЛІо'ПІl'И ре

ферендуму 1 груДІІІІ 19111 р. 

про незалежнkmь ~""? 
Як саме? 

Які вимоги висувалИСІІ п ІІІСі 
з них були виконані? 

Назві'ть Відомі вам І'J)СІММ· .(1 
ські органІзаціі та 8ИСІІОІІІть 
власну думку щодо Іхньоf Д)

яльності. 

чна частив а людей здобула досвід участі в нових формах громадської роботи 
(благодійність, неприбуткова економічна та інша діальність, активний за

хост своїх прав). 
Таким чином, однією з иаііважл:и:віших характериСПІК громадянського 

сусnільства є рівеиь сфермованості активвої rром8ДS!Jіської nозиції члеиів су
спільства таїхю.о'івідповідальвосrінелиmеQjІ 8.118Спу долю, а й задолю України. 

§ 40. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ 

Кормено nрм<"8двтм 
Чи вмиває думка оточуючих на формуевннR вашої оцінк.и тих чи Інших nодій? 

Класичний лат.инськвіІ вислів говорить: • Vox populi - deus vox• ( сГлас 
народу- глас божий• ). Тож навіть вибори у демократвчвій державі можна 
вважати опи"tув8RНям: громадської дУМКИ щодо тпх чи іІІШих nолітичних 

снл та їх програм. 

• Громадс&ка думка-це специфічнвіІ вияв масової свідомості, що оціню
ється і характерnзується ставлев:аІІ1\І людей до суспільно значущих подій 

і фахтів, а&ту8.11Ьнн:х nроблем суспільного життя. 

Громадська думка формується внаслідок висловлювання групи людей, 
об'єднаних спільними інтересами. Вонаформується не збудь-ЯJ(и'х питань, а 

лише із суспільно зва<rуЩпх. Громадську думку характеризують такі риси, ян 
вагомість, авторwrетв:ість, стабільність. У демократичному суспільстві вона 

є одним з важливих елементів nрийняття рішень ва всіх рівнях уnравліавв. 

Громадська думка відігравма важли:ву роль у nолітиці ще з анти'Ш'ИХ 
часів. У ДаввійГреції владаоnирмася в·а підтрн:мкународвих зборів, м,етою 

нквх, між іншим, бул.о аиявиrи громвлську думку з певпах питань або вnли
нути на неї. А от тирави всіх часів були змушені nрикриватися ановіюшм 

схвальним •гласом народу•, аби нквайдовше залишатися nри владі. 
Отже, громадська дУМКа є В8ЖЛІІ:ВИМ іпст.uтутом контролю суспіJІЬСтва за 

владою, в представлення громадської думки в усіх її варіаціаху засобах масо· 
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воі інформац!r є також сn особо:~~ участі громадян у формувАННі дер~ввоі по

літики та прпі\вя'І'Ті поп:іткчиих рішень. Громадська ду:~~ха в демократи'UіИХ 
суспіл"ЬСТвах є також форхаю •3воротноrо зв'язку• ІІІJ[адИ із суспіль<:твом , 

що є необхідвим АЛЯ дієвоrота ефективвоrо державвоrо управпів:вя. Органв 
влади деяких розвинеппх демократій. зокрема в Канаді, активно розвива

ють реrупярну практИJ<увпвчення громадсько і думки, провадять громадські 
слухання, іuіціюють конс.ультац!і із громадськістю щодо ВІ!ріrоевня тих чu 

іlо ШІrх проблем державвоі політики на національному або місцевому рівнях . 
Так\ дсрЖІ\ВІІ фактоrч:но аuанають громадськість (та їі' думку) важл 11внм по
от\Аним партнером ороцесу формування то прнІі няття nоmтичшІХ ріrоевь. 

Темн пубпІчІІості попітихи, підзвітності впадп громадлва,м, урахування 

громадської думки , відстоювання нnІtіональІшх Інтересів, учвсті громадян 
у приііняттІ політич Н1tх ріrоень набувають неабняRоі актуальпості іІ у сучвс

вому укрвінському суспільстві. 
З соІ1іолоrіч11ої точки зору. грохадська думка - це ае nросто сума ЧJІ мно

жина ІвдюІідувльвкх думок громадян. Громадська думха- де соціальІlИЙ 

івстнтут, що постійво розвивається. формусться внеспідок складюJ:х що

девюtх комувіка ці/! n1одей одне 3 одним, Ух обміну соціальною Шформац!єю 
та 3Н8В нл ми . 

Фоnософсо.кв думка 

•Моцною буде nише та &nІ\АВ, ~отра сnирвєтьоя на nідтримку громадської 

дум~и. Так бу nо завжд11-І десять тисяч ро~Ів тому, І в наші днІ, nричому це сnрв
еедливо д11я всох - як дnя анmоІ\ЦІВ, та~ І ДІІЯ nnеменІ ботокудів У всі часи сус.nІль
ством можна було nравити тільки сnирвючиоь но nідтримку rромад~оТ дум~и·. 

Хосе Ортега-1-Гассет 

Громадська думка може вm<овувати низку функцій: 

відображення певно! nозидІr щодо тоrо або iuшoro суспіпьвоrо явища, 

АіІІ владних структур: 
KOIJCYЛbТ8Tif8Dy - громадська ДумКа радJІТh ВЛаді, JIK Вирішити ту ЧІІ 

івrоу с.оІtіальву проблему; 

відввАдеовя ріrоев:ь безпосередньо громадськістю щодо розв'к3АВня 

проблем ЖІf"М'Я суспіJfЬС'МІа. 
Узагальпююч11 зміст uи:х фующіlї, можна скІІзатп, що rоловна функція 

громадської думки - це соцівльнпІ\ контроль. Таким чпвом вів може бути 
аІJКОРІJСТ8ІПІІ1 в реrулював:nі багатьох сфер сусnільвоrо життя. Так, у галузі 
соцІвльних відноспи соІtіВJІhВвй контроль доnомагає ремізовувати привди

пи соІtіальпоУ справедпи:вості та політики, концеrrтрує уваrу аа розв'взавні 

еколоrІчнах проблем. У галузі економіки вІн дозволяє з'ясовуватя стввлен

НвскІnо.ки громадс.t.ІСЗ думка 

в УкреІнІ не зале>ОСить від дер-

І 
жави? ЯкиІ\ вмив вона має в 

сусnU1t.стВІ? 
І 

нв населения до екояомlчнпх рефор~~<, або ж 
досліджуввтн ефективвість реклами ЧJІ спо

живчий ПОПІІТ. 

Як вже зазrtачалоса, особЛШІу роль 

аідіrрає дослідженив громадської думки 
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у політичному житті суспільства. Недарма громадська думк.а активно 

доспіджується пІ.о. час передввборчях кампаній. Л рв а;ьому 33.звичай цj 

доспіджекня проводяться у формі визначення рейтингу певвої політичвої 
сипи (окремого пом тика). 

8 Рвма•а - це ооказинк (оцінка) діяпьвостІ, популярності, авторитету 
якоїсь особи. орrеиізації. групп, програми у neвuorl\ час, що ВС1'3110ВЛІО· 
етьсв за результатами соціологічного оnитувапuв або голосувавив і визва

чаеться nорядковшІс місцем серед подібних до себе. 

§ 41. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК ІНСТИТУТ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСШЛЬСТВА 

Кормсмо nрм~ 
Як ви веажаєте, чому нзлередодІtі емборіа баrато nолІтичних смn нзщrаJQТ>оСА 
nроеодІtТН масні дослідження rромадськоІ думІ(М? 

Урахупннв громадської думки пІ.о. час прrrвняттв соа;іальиих рlwевь 

відбупється переважно в таки:х форJІоІ:ах: 
• участь громадав у виборах до різвffХ гілок ападв, участь у формувавві 

аладІJm( структур, nриведеввв іх до вимог діІ\сноі демократії; 
• СІІлn морального авторктету громадськоУ думкн, участь громадя.н у про

цесі nрийняття ападвих рішеньшляхом морального тиску громадської дум
ки ва структурІ! влади; 

• ініrtіюваnвн пред~о~етuоrо тиску на владнІ структурІ! - маuіфестації, 
акц!І громадсько\: непокори, створев:nяІ реалізація реВОJUОційаої ситуації. 

Для того щоб громадська дуІІІК8 nеретваролеся на дієву соа;іальuу інсти

туцію, веобхідні певні умови. По-перии, це успіх І теа.tnи побудови віJІ.крн

того демократІrчпого, громадянського суспільства з притаман:н:ими йому 
соціальвнми І політиЧИИМІІ структура~~~rп, що оnосередковують відвосивп 

ІІ!rіж rромадІІП1ІНОМ і владою. По-друz~. в суспільстві має бути побудована 
стабільна соціальна структура, тобто МВJОТЬ сформуватися соціальиі rрупи 

й орrані33.ці\:, які складВJОТЬСЯ з економічно І nолітично вільних rромада:в 
з восок11~ рівнем соа;іальвоі самоідеитuфікації, адекватного усвідомлення 
аласних Івтересtв; формуваивя політич во і демократіУ, стрижнем якої МВJОТЬ 

бути сnільні для всіх ріввів сусtrільства цінності І! норми, що регулюють від

носиня між rромадяоаЮІ та владою. 
В умовах тоталітаризму громадсько!' думки як соцімьпоrо інституту не 

існувало. Вона не моrла жоДІІИМ легІтнмиим ч.ппом вnливати па nрийвяття 
рішень державною ападою, зокрема виразити оноз1щіІ\ну точку зору на про
тивагу аладвU\. З iнmoro боку, відиосІШІі впадп з громадавами були чітко 

воор~~,дковаиимJJ, що значво впливало ва зміст І процес прийняття держав
вих рішень. Сnравжвя громадськадумка була заблокована, і буд&-вкіспроби 

виІіТІJ за межі дозволекого або податтr справжиі факти, що не відповідали 
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офіц!Ішій пооиціІ, впма трактуаала я:к поlІ.ітич:иу 3&J'II03Y АІІЯ себе, а в деяких 
впnадках - і я:к державнп:Іі 3ЛОЧИВ. 
Щоб громадсьШІ думка nеретворилася ва оправжнН! соціальний інстІt· 

тут, громадяни маЮ'І'Ь nеретворитпс.я ва економічно й nоlІ.ітичво вільпих 
особистоотеІІз високим р!вttем соціальної оамоідентифІкадії. Такий nроцес 

nрІrводІtть до чіткої структуризації сусnільства. вюшкuе1UіІІ в ньому різно· 
маніткнх груп, що чітко усвІдомлюють апвсні інтереси !!nотреби, а отже, до 

роовІtтку грома.днвськоrо сусnІ.пьства. 
Розбудова грома,дивськоrо суспільстJІ&, усвідоJоІ.ІІенвв rроаtадввами вnас· 

вих інтересів та бажання об'ЄJІ.вуватисв заради задоволеннв цих інтересів 
сnрияє роовиткові поlІ.ітичиоі культури громадив. В основі тахоі поlІ.іТИ'ІИоt 

культури маЮ'І'Ь бути цінності А норми, що регулюють вІдвосив:в між гро
мадІшаюt і ТЮІИ, кому вони на вільних виборах делеrувалп вла,ду. За такоУ 

культури громадська думка, безумовно, має бути сусnільною цІииістю. [в. 
шпми словами: nриродно сформована соціальна структура, демократичпиn 

nолітичилй устрій суспільства. система культурtrих цівиостей і норм, що по· 
ділається всіма, -є умовами nеретворення громадськоІ Д}'ХJ(И на справжн ВІ 

інститут грома.дзвськоrо сусnільства. 
Тож. чи впливає грома.дська .цумха в УкраІні ва nриіІ:иятrв і реалізацію 

владвих рішень? Науковці rнститутусоціолоМІНАН УкраІзв триватdt час 
досліджують, ян населення оцінює свою сnроможність вптrватн ва вла,ду; 

васкільки ефе.ктивви:мв є демократичні механізми в11бору представкикіа до 
виборчих органів вnади та nризивчень ва керіані державні посади в V краї· 
ні; як грома,дяи:n ОЦЇJІЮЮТЬ ситуацію з дотриманням nрав людини, а також 
•Іи довіря10ть громадяни виборчим органам алад11 та іншим державним 

структурам. 

На Ж8.ІІЬ, досnідження свідчать про в:изьккІ! рівень усвідомлення грома

дявами своєІ сnроможвості ао;швати ва рішення владJt різноrо рівна. Так, 
меиmе 10 % в.вселеппя УкраІни вважають, що здатнІ протидіяти рішенвн~ 

Ірмма ЕрЬd8ма ~ ( 1953 р. н.) 

Украінський соціопог, кандидат філософських нау!(. Нино на

уІсовиІ\ сnІвробітник Іt<СТитуту coцloJ\orii НАН Украіни І на)'І(оеиІ\ 
керівник Фонду •демократичнІінІцІатиаи•ІменІІлЬІ<З Кучеріва. У 
20071 2008 роках уаІІ\WІІа до nepeJІiocy 1 ОО нейвпливовіших жінок 
УІфаіни за версІєоо журналу •Фокус•. З·помІж критеріїв, за яки· 
ми оцінооеали номІнанток. бут~ близьккт.до прио"і11я • Ія дерJІСІІІІ· 
них роwень, бІзІ<ес-еnлме, аплмв на суспІлІ.ну дyt.ll'f:'f. осо6иста 
популярніСТЬ І родинні зе'ІІЗІСИ. Ірмна Беtсеwоана вмборол8 міс· 

це 8 ~ KottocypeНцiJ у сфері •ВПЛИВ на с.,сnільну дуW;)'>. Ji І<ОМеІfТ1ІрІ 38У"81'-
8 ефІрі майже ІІС1Х )'ІфІІіНСЬІСМХ 'J911et<8Н8J118, друІСО88Ні ВиданНі! заертаІО'ТЬСЯ ДО 

неі no Інтерв'ІО. Ірина Ероt<іена - бажаний ricno розноманrтних ток-шоу та прямих 

ефІрів, окрім тоrо вдало nоєдІ<ує rромар.сьq активнІсть Із уєn1wною діяльнІсnо 
Н8)'1(08Ц$1 (є ааторкооо nонад 1 ОО на)'І(ових робіт). 

Зв маrеріалвми са"тв ФоІ(ІІУ •демократнчнІ Ініц/втнвн•, www.dlf.orp.vв 



Г~м~~~~~ ................................. 137 

центра.nьвої мади, а повад 50% вважають себе неспроможними протидіяти 
центра.nьній владі, навіть якщо її рішеннз порушують їхні права. 

Однак, громадЯІІИ УкраУкu виявили аеабияку байдУжість до своїх обрав
пів: упродовж десятиліття майже п'ята частина виборців не в змозі відnові

сти па запитанщ•, за кого ж вокu голосув8JП!. Відомий соціолог Ірина Бекеш
кіна пояспюе таку ситуацію тим, що укрвівці не бачать сил, які відстоюва.nи 

б їхні ів'І'ереси у владв:их структурах, а в результаті має дУЖе визьюІЙ рівень 
довіри до всіх гілок влади. 

Цікавими є внсновюs дослідження щодо довірч ааселеная владвим 
струкrурам. За давимя досліджеІШ$1, упродовж оставв:ьоrо десятиліття 

рівев:ьдовіри до усіх гілок мадн зиачво зВИЗЯВС$J. І навпаки, позитивні оці.н:ки 
довіри отримали армія, церкаа і певвим чивом -засоби масової інформації. 

Але ці оргаиізаціУ ае sа.nежать до орrа.вів державвого управлів:вя, і до їх 

компетепи,ії не входнn право прийняття рішень, важл:ивих для cycnittьcтaa. 
Люди, які вважають себе неспроможншm вПЛІrsути на прНЙВитТя влад

них рішень, які бачать нвВJ<оло себе брак дієвого верхо,вевства права, ~з
рив декларацій і суспільuоr првктІІКИ, можуть покладатися замість цьоrо 

ва авторитети та •сильних керівників•, які буцімто завжди •знають, що і 
як робити•. У такому разі винякаютJ> сприятЛИІІі умови для авторатарвих 

вастроїв у країні, які є дос.ить сталкми. Віра пересічвих українців у осиль
них керівшrків• значно перевищує їхне позитJІВве ставлення до законів та 

дискусій. А такий суспільний !"рунт, що, безумовно, є виявом та васлідком 
попередньої авторитарноУ політичаої кудьтури, також не є сприятливим 

для процесів формуванна громадської дУМКИ як важл:ивоrо демократичвоrо 

інстІtrуту коптролю за мадою. 
Невіра громадвв Україви у власну здатаіС1'ь захиститисвої прааа та свободи 

прпзводить до пасивності, вебажаtmвм багатьох з пю< брати участь в акціях 
протесту, виступах на захист своїх прав, проти падіяня рівня життя. За да

ВИ!ІІИ зrадавоrо досліджепвя, в середньому впродовж восьми років кількість 
опитаних, які декларуаали, що вони ш:ви,цmе за все візьмуть участь в аки,іих 

п~. ста.вовила 31 о/о проти 41 %, що ймовjрніше заасеве будуть брати 
участь в акціях протесrу взагалі. Проте, заданими дослідженвя 2005 року, ва 
запитавва •Що, ва Вашу .цумку, краще- терпіти всілякі матеріальні труд
нощі заради збереженнз в країні порядку, миру і спокою чи у разі поrіршевнв 

умов життя ви:ходвти аа вулицю з протестом?• 45 % опитуаав:их заивили, 
що потрібно активво протестуватu проти постійного поrіршеввя умов жвттв. 

Таким чивом, процес формування громадянської дУМКИ як івстятуту гро

мадяяськ.оrо суспіл:ьства в Україні є складиимl тривалим. Вів пов' язаний із 
демократичними, політичuими, соціальво-екоиоміЧJJ1іМИ перетвореНН8МИ 

в вашому житті. нормалізацією життєдів.пьвості суспільства. Важливе зва
чеввя в цьому процесі належить і покращеввю характеристик громадськос

ті: іі освітвьоrо рівня, компетентності, здатвості аналізувати події. 
Не мешn важливою є і зміна ставленна владних структур до громад

ської дУМК.В, усвідомленвя веобхіJ{вості її вивчеввя тв урахуваввя у своїй 
діяльності. 
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W ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

1. ДаАТе 8И3на<Іеt<НА ІЮНАТТА ~НСЬК/1 cycnurьcnю. 

2. РозкрмАте ОСНО6Ні фУнІЩІЇ громадяНСЬІ(ОІ'О СуСІ1ІІІЬСТВЗ. 

З. НазеІть хараnернІ риси місцевого самоеРІІдуванНІІ . 

ПомІркуймо 

1. Чому nоняття громадянське суспІльство має рІзнІ тпумачення? я~е з них 
Вам найбІІІьwе Імnонує і чому? 
2 . Чи є ЗМІ УкраІни Інститутом громадянського сусnІІІьстаа? ВІдnові/U> обІ'рун· 
туйте. 
З. Чому деяІd nопІтичнІ сипи не nідтримують Іде10 громадянського сусnІІІьства? 
Наведіть nрикпадм з Історії. 

Пр8ЦІОСМО nорою 

1 • Заnроnонуйте 8ІІЗС>І'f концепw10 розвитку територіаІІьноі громади та міС· 
Ц88ОГО С8М08рядуванНА В УкраіНІ. ВИКориіСТоеуІОЧИ ПОЛОJІ(fІННЯ Євроnейсько! 
карn1місцееоrо самоВРІІдув8J<НІІ, ухвапеноІ РадОІО Євроnи у 1985 р. 
2 . Стаоріть Статут МОІІОдіжноі rромадськоf орІ'8ИІ3аціЇ 
з. заnроnонуйте рубрики для w.anьнor стінr83/ІТИ • ГромадсЬІСЗ думІ(З•. 



• ДІ314е~, •ку pon .. 
ІІІдІrрес nonlnuce 
• *ИТТІ cycniJIІtCТN 

• Зможете розрІ-ти тиnи 
nоn"ичнихсистем, 
nобечите їх nepeurм 
те недоnІки 

• ЗроаумІсте --
11011'™-ої куn .. турм те 
ПОІІ~чнсМ' соцІ8nІа8цf( 

Alltl учестІ rрGМ8АМІ 
у *ИТТІ cycnU...CТ.. 
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§ 42. ПОтТИКА ЯR СУСШЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

Кормено nрмІ'8ДІІти 

Як ви розумІєте слово полІтнкв? Яі<у роль, ка евшу думку; вона відіграє в сучас•юму 
сусnІnьствІ? 

У сл жвтrєдіяльоість суспільства є nроцесом постlйвої взаємодії між осо

бами та їх групами, що переслідують вла.сні цілі . а отже, коакурують одне з 
одним, адже їх:ві цілі не завжди збігаються, та й поглядJІ ва сnособи дослr

веtrвя заа <Шо різІІЯТься. На зорі розвитку людства, J<OЛJI наші пращури жили 
аевелккими групами, така взаємодія регулювалася ІІІЛЯХом самоорганізації. 

Люди керувались у своїй діяльності звичаями та традиціІШК. 
З часом суспільн:і відвосин.11 ускла,цнювалвсл. Чисел:ьн:ість людей зростала, 

вови розселялисл, займаючи все більші території, rrочалввиокремлюватися 

різи! nлемена й народи, в я:ких формуваллсл впаси!, несхожі в.а івшІ, реді
rійн:і nогЛЩІИ, звичаr та обряди. У результаті цнх процесів суспільні зв'язки 

оадзвичаltво ускладRИJtИсл, і старі мехааізм:п вже були аездатиІ регулювати 
житrєдівльиість суспільства та забезnечувати задовопенив потреб людей. Крім 
того. у різпщс: людей: та rx спільнот вивиквли суперечливі, аіакОЛJІ й непри

м:преаиІ іатереси, що прJІзводило до зростанвя соціальної напруги. 

ТакІDІІ чином. виникла потреба у більш ефективв:кх способах регулюваввя 
людської діяльності. Відповіддю па ці потреби стмо виникневRЯ й розвиток 
держави як суспільного інституту, здатвого утворитиобов'язкові для всіх: 

форми суспільної поведіщш. Завдяки силі примусу, що nритаманна владі, 
держава стала тією сnлою, що спромоглася не лише забезпечити реаліза

цію інтересів різаомавітввх груп,~ й забезnе•штп стабільв1сть суспіл:ьвого 
життя. 

Фоnософськ:І думка 

• ПОЛІТМІЦІ -це наука держаВНОГО уnраІІІІІННА•. 

ВолQднмир Даль, пнсьменн~tк, ЛВІ<сикоrраф, етноrраф 

•ПолІтиu означає nрагнення до учаС'Іі у ІІІІ8ді чм здІйснення вмиву на розnо
дІл ІІІІІдИ, -.. 10 між держаІІОІО, чи 10 всеред14ні дер)І(QІІИ між групамм niO,Qell, які 
вона в собі мІстИ'І'Ь>. 

Макс Ве6вр, н~ІІ соцІолоr І noлfтwюr 

•ПоnІти!С8 - це владНий розподіл цінноотеііі всередині сусnільства•. 
ДвеІІІ /стон, політолоr. США 

•ПОnІтиІС8 ВИЯВЛАЄ сенс Існування сnільноти ЛІОД~, ВИЗНВЧІІ!Є cnlnto!illнтepe· 
см всІх суб'єІСТіа nontrи~м. тобто учасників двноі спільноти, виробляє прмАнятнІ 
дnя всіх суб'єостtв правила поеедінкм , розподjляє між ними функці! І ролІ, нарешті, 
сrворооє загальнозрозумілу дnя всіх суб'єктів мову (вербаnьну та симво/ІІ<jну), 

здатну забезnечити вфеІ(ТМВtІУ взаємодJІО та в~Іння мІж всІма учаСЮ4· 
uми даного сусnілЬО'Т8Q1о, 

Р. н. ЕіеркІ, антіі/ськиіf noлfтwюr 
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Можл:и:вість здійснювати коптроль нм державою та використовувати u 
структур"!! й ресурси ва змоволеаня власІІ:Ихlв'І'ересіа-В8ЖJІИ88 мета деяких 

груn. Саме у зв' язку із реаліtJВП;ією інтересів ТІUUІХ груn і виникла політика. 

ПонЯ'М'я політика є пмзвичайво давнім. Трмиційно політЮ<а означає 
державві й суспільні справи, сферу діяльності, пов' язаву із державними сто
супками N:іж лю.цьІ\(и, суспільJ,J:И:Ми груnами, народ8JІ[и, вація1ІШ, державами. 

Це різномавітвий світ відносив, .ціяльвості, поведінки, орієнтацій та комуві

кативких зв' язків між людьми з приводУ влади та упраалівви суспіnьство.м. 
Сучаеве слово щоліти:ка• походить від даввьогрецькоrо •поЛ.tтжос;•, 

яке о3вачало .громадський, rроммsrвський, що м.ає відношення до гро

мМІШ• та пов'язане з повяттяМІІ •держава• та •управління людьМІІ й 
суспіл.ьством•: tnoлic• (місто-держава), НІолітес• (громадянин), •nолі

тейя• (копституція) тощо. 

Політика вважається паукою :відтоді, коли людС'І'ВУ ста;ш відомі зако
ви суспільного розвитку, зваивя яких дозволяє цілесnрямовано впливати 

ва життя суепільотвв. Тому з давиіх-давен вона цікавила мислителів. Се

ред перших авторів, srкi писали про зпачевня політики, - даввьогрецьхі 
філософи Ариетотель іІІ.іtатов. Ця тема турбувала людей і в середаі віки: 

одиією з найвідо!Іfіumх пам'ятох політичвої дУ!іfRИ є трактат флорентій
ця Нікколо Макіавеллі •Державець• (1513 р.), вакому автор вамагався 
осягпути закони політичного жи'l"ТЯ срого часу. 

З розвІПКОМ людства і гmtбШlІМ усвідомлеІШям значения політикиР 

його житті ЗpDC'I'MS-i кількість вчених, які ВИВ'ІМИ це питаивя. Ви:ввкла 
павіть окрема наука, об'єктом якої є політика та її відносини з людипою 

і суспільством - полі толоztя. 

Головною о.ци:ввцею політики є індивід, йоrо nрагнеиая, бажан:ня, 
цінності й орієнтації. Якою є людина, яким є суспільство людей, норми 
й трв_.циції, що в ньому панують,- такою є і політика в цілому. Недарма 

к.ажуть, що народ має такий уряд, па який заслуговує. Тож неможливо 
говорити про політику, ве зважаюч:и па люде.й, їхні інтереси таполітич:иі 

ціІШості, які РОВИ поділяють ч:и звnеречують. 
Але кожвій людині поодинці нмто склмио досягти бажаавх з!lfiu у сус

піnьстві. Для цього вонаоб'єднується з івшю.rn- ТИ!ІfИ, хто поділяє u праг
неаня та має подібні погляди. Такам чином, зміст політяки вязвачаєтьсп 

інтересами провідJШХ суспільних груn, клаеіа чи сил суспільства. Для досяr
иевпя власних ціпей, втілеивя ці:Іrвостей, розв' язапняпроблем та виконаввв 

завдань вови вдаЮ'І'ься до певВJІХ методів, механізмів І способів прийняття та 
реалізації політЯЧШІХ рішень. Усе це разом становить зміст політякя. Залеж

по від цих чивюпdв розрізняють дежоІq)аrпичну й авторитарпу noлlmul(y, 

передову чи традиційпу, публlчпу або аа криту. 
Людп часто дають оцівкв полjтиці уря.цу або окремих політиків: політика 

може бути •морапьною• чи •аморальною•, •гарною• чи •поганою•, •nро
гресивною• чи среакційвою•. Тобто політІІка- це явище, що має певну 

суспільну ціивість. 



? Прмгадайте, які державні 

А недержавні міжнарод~І ОР· 
rанізацІі вам вІдомі. Членом 
яких міжнародних орrанізацІt\ 

с УІфаіна? 

Тема9 

Політико ДJtференціІСЮться за ВІІДОМІt й 

иапря.мами. Так, курс державп або nарт!!, 

що здііісвюється всередsші держави, ставо
вить зІоІіст tтутрtшньОі ооnітwш. ЗовнІшню 

nолітику держоа адіііснІСЮ ка міжнародвій 
арені, у стосупках з ікшимІІ державами та 

суб'єктами міжнародвого орава. Міжвародну оолітику здіJІскюІD'1'ьдержавні 

й недержаJнd мІжнародпІ орr·tшІзаціУ. 
Залежно від сфери жи'М'едіяльності, в яхІй nроводиться політика, роз· 

рІзJUDОТь економічну, соціальну, національну, деJІографічву, молодіжву, 
студептську, жівочу, аграрну, культурну, освітню та Ів. Т8І<, еконо.мІ~на 

оолітяка визначає діялькJсть держави щодо підтРІІМКІІ nевних прwщrшів 

розвитку економічного життя; соцііuьна політика- це дІяnніст~о держави 
щодо збалансованого розвнтку сусnіл:ьства та соціального захисту населення; 
аtрарна nол!тнка визначає діяльністьдержави в сільському rосподарстві та 

пов'взаних із ним гапузях. 

Зроаумlло, що політика - це баrатоасоектке пище, що охоолJОЄ всі сфери 
ЖК'М'Єдіяльвості тодкки. Отже, во ка виковує такі функцfі: 

• усеосяжна організація й коорДІmація суспількшс явищ; 
• виреженоя nровідwІХ інтересів існуючJІх груп і nрошарків сусnільства; 
• реrуЛВТІІВНО·КОНтРQЛЬНІІЙ BD11118 оа ЖИ'М'Я; 
• цивілізоване розв' язаквя суnеречностей, що викккають між соціальии

ІJПІ груnами; 

івтеграцІя різких груn иаселеквя за рахунок їх nідnорЯАКуваивя івте· 
ресам цілого; 

• соціалізація особнетості через включепвff у складшsй світ соціальоІІХ 
відоосии; 

спвдкоеwність, Іявоаацііhrість розвttтку суспільства. 
В основі політики лежать або співnраця та взаємодопомога п:юдей, або 

Іх конфронтація, ворожвеча, васильство та копфліхтu між ПИNИ, а також 

орrаJtізаціям>J, що виражають ІхніІnтереси. У кай:nшршому сенсі nолІтика 
означає ороцес11 nрпйвя'М'я plшem та процеси примусу в будо·ЯJ<ІІХ груnах, 
що створюють та реалізуІ0'1'ь оравнла для своїх ч.,,енів. Невповдково ооши

рев:в:м є вислl.в про те, що полі тим- це конфлікти інтересів і ціявостей,ІІкІ 

ПрмrадвіІте роман Томаса 
Мора •Утоnія•. ЯкІІнші сnроби 
моделювання сусnІльства без 

nontrиo. вам вІдомІ? Як ви га· 

даєте. чому ми не зустрічаємо 

Т8І<ИХ ~іnЬСТ8 у pealiWIOМy 

жкm? 

вр&жаІО't'ь та змікюІ0'1'ь суспільство. 
Вод110'{1\С nолітика є мистецтвом, оскільки 

має справу із суб'єктпвпою сторопою політич
ких nроцесІв І оередба.час ви користапня дО· 

свіду, Іятуїції, творчої сміливості та фаJJтазІї. 
ТакЮІ чином, nолітика вимагає від оолітич

кого діяча оеваІІХ рис. лідерських якостей. 
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§ 43. ПО.ІПТИЧНА СИСТЕМА: СУТШСТЬ, 

СТРУКТУРА, ФУНКЦ11 

Кормено nрмrадатм 

Що таке держава? ЯкІІнститути держаеноівлади вам вІдомІ? 
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• Скет•- - це впорядкована сукупвlсть11заємодІю•шх компонентів, яка 
виникає і фуmщіовує задля досягнепня пеепоі ме'І'и, володІє сукуnними 
якостям11, що невластІtві окремим компонеатам. які П утворюють. 

Як вам в.ідомо, суспільство є надзвпчайв:о Cltllaдuoю системою, я:ка вміщує 
ВЄЛІJчезну кількістьlвших підсистем (економічну. соцІальну, культурну). 

В основі його діюrьності і роов11тку лежить саиореrулюваноя, а пе я:кась зо

внішня СІІЛа. 

• .l'loAima•u шєте•а- це цlлlснв сукупність державних і недержааюtх 
інститутів й організІЩіl!, стосунків І nроцесів, політнко·nравових норм, 

що забезnечують політичну самооргавlзацію сусnІльства, стабlльвість І 
соцJальонІі порядок у його життєдіяльності. 

Центрап:ьиим елементом будь-якоі nолітичної СІJСТЄМІІ є влада. Саме вона 
поєднує всі інші елехевтІJ свстемJІ, дозволяє ім цJлесоряховапо взаємоді

ятІt, зумовлює їх взаємозв'язок, а спосіб її фуикціоuування визначає т1ш 
полlтнчuоУ системи. 

• ВАада - це джерело уnраалІІJІJЯ, основа розвнтку 11 фуикцJовуваввя по· 

літичиях систем. Рішеппя, що nриІІмаються в межах nолітичвої системи. 
є обов' язкоеюrи я:к для всьо~о cycn Lльства в цілому, та І< L для його окремих 
пІдс11стем. 

Основким носієм яладІІ є держава, яка за своєю природою може прнйматІJ 

та реалізовуватu суспільно зuo•tyщl ріmеввя. Державу уособл:юють rлааа 
держаан. оарла.-.еат як законодавчиВ орrав, урвд як оргап вяхонввчоі 8118· 
ди, суди. Від ішпих івотитутів попітuчвоі свстем11 державу відрізв.яе суае
реиітет. тобто верховенство держаоnої впади, їі незалежttjсть від будь-яких 

івституцііі. Тільки держава може видавати закокя, ВІІзиачаТІІ напрям вну
тріmньоУ тв зовніпmьоі полlтнкн. Во па спрямовує та орrаu!зовуе за доnомо

гою норм права спільну діяльnІсть людей та соціальннх rрул, 31\Хttщає прааа 
та інтереси громадян, забезпечує потребк своїх громадян. 

Серед о едержаввих учвснІІкіа політпчної сястемн можна вазаати політич
иі партіІта рухл, громадські товариства, засоби масової комувlкації. Деякі 3 
них утворJОЮТЬСJІ задпл участі а полlтичнііі діяльності, інші ж 3Діl!.сиюють и.е 
nеріодично. ОсобJшва роль у полlтнчві.ІІ систехі належить партіям. які дозво

ляють перетворнти J>ізномавітнІ iul'Єpeco окреl\ІИХ громадив та суспільанх 
rруп на власшm сукупвнй попіТJІЧRІtіі інтерес. Головною метою партііІ є до

сягнення державної влади для реалІзації інтересів, якІвопІІ оредстаяляють. 
ПомітнІwу роль у nолітІІчІJ\1! системі останнім часом відіграють трудові 

колактІt ВІІ. Хоча спочатку uorщ створювалися nадля викоиоппя виробни'ШХ 
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змдІUJЬ, проте за умов, коли економічні метод:в розв'язвв:ая проблем ста
ють неефекти:вним:и, колектив може nеребирати ва себе nолітичні функції. 

Вів використовує nевві nолітичні nрава, закріnлеві в ЗІU<Оиі, наnриклад, 
висуває квв:дИдатів у депутати оредстмивцьких оргаві:в державвої 1VL8Д1J 

або місцевого сам.оврядувания, бере іншу У/'fасть у nолітичвому житті. Для 
досягненвв оолітич:иих цілей трудові колективн об'єднуються в acou;i.an;i.ї, 
сnілки. федерації. 

Важ.л:иву роль у оолітич:вому житті держми відіграють різво115ав:ітиl 

rромадські організації 'І'а рухи: професі:йиl, молодіжві, творчJ тощо. Ці 
організації створюються зврадк розв'язаввв пе.виих оолітячних nроблем, 

задоволеRИя потреб тазахисту інтересів с.воіх членів. 

М1ж учасвикам.и політичної системи, тобто суб'єктами nолітики, виникає 
певва взаємодія щодо влади, розnоділу і1 ресурсів. Така вза.емодів становить 

зміст поАІтичн.их відnосии. які також є складовою оолітичаої систе,r,m. По
літичні вІдвосJшn виникають, щоб вирішити ПИ'І'аивя, акі мають істотне 
зна'(еввя і для учасників цих вІдносив, і для cyctJirn,cтвa в цілому. 

Фувкціоиуваивя оолі>rичвої системи, її зJid.Jm в оолі'І'Ичному просторі та 

часі вазuвається політичн.им процесом. змістом якого є політична діяль· 
вість. Як і бУдЬ· яка інша діяльність, вона регулюється neвJШМJJ нормами, 
вайбільш значущі з яких встановлюються держмою у формі заковів. Вико
наивя таких норм забезnечується державвим примусом. Крім того, В!ІЖJ!ПВУ 

роль у політич:ві:й системі відіrрв.ють такі uеписаяі иорм:и, як традиції тв 
мораль. 

Важливе зuачеН1!к в nолітичній системі належить пол.Ітичним принци· 
fi4.A! І 110рмаж, акі nокликаві формувати ооліnrчву nоведінку та свідомість 

людини відоовідво до цілей і змдавь оолі'І'ИЧВоі систем:и, тобто а.иконува
ти регулюючу функцію. Найважливіше зваче.Н1!SІ серед них мають закони, 

що приймаються державою і виконання яких є обов'язковим. Крім тоrо, в 

ЯІс ви rадаєrе, яку роль ві-
дІrреють аюральні норми у 

паnІ'nІчному жктті сучаоної 

УqІвІни? 

оолітичні:й сферідіють також норми-звичаї, 

моралькі норми, корnоративві нор/ІUІ. (норми 

nоведІ.и:ки nевних об'ед:вавь). 
[,нарешті, СКЛ8д080.Ю D.Олі'І'ИЧВОЇ СИСТеNИ 

є сам.а людина. адже без неі неможлива по-

Фолософська думкіІ 

•[ ... ) ІСТОТІіІ цілі ЖИТТЯ ПриродІЮ nрисутwі ВІШ.жніІІ n.адинІ. КФІ\Ж>МУ 8118С1'МВ8 
я~есь ПраntеМня АО законної гідІюсті, людяноС"Іі, морально! цІлісноС"Іі, віnьноrо 
вираження буття 11 саІдомості, трансцеt1Денц/І стосовно всього світу досеІдіа, Од
НСN&сно кожна n.адина може так -.и інаосwе пристосуватися рр життя в непраеді. 
Кожен може nідАаmся вуяьrарнІІІ тривіалізац/1 ЛІОДСЬІ(()(О 8 ньому. або в нІІІ, 8 та
кож утмnітаризму. [ . .. ] Це оонвчвє щось бtльwе, ніж простий ксжфлІU двох наших 
ідеІmNноств!І. Це щось набагато гірше: це- виІQІИк самому П<Жяmо (nюдеь«оІ) 
ідеtmNності•. 

Вацлав Гавел, осrаннііІ пре:жденr Чехословаччини ( 1989- 1 992) 
та першніІ президент чвхn ( 1993-2003) 
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л:Jтичпа діяльвість, без неї ве існують жодні сусn:іл:ьві ЇНС'І<ИТУТИ. ісамеаопа 

швходвться в центрі політПЧШІх процесів. Як учасІІИК uоліткчвоrо upoцwy, 
mодвпа має"Пе.вві права й обов' язки, а u nоведіяку в.изначає певна політична 

культура. 

3RачеІШя пол:ітичної системи в вашому житті можна розкрити через \'ї 

функції. Серед осноВІШХ фув.кдій, я'\< і викопує пол:ітичнасвстемв і що визиа
чають її завдаиgя 1\1< підепетеми суспільства, можна вазв8'І'и такі: 

Н opJКamutmo-pea,ptяmuІJн а. Політичва система.дозJІоляе суспільстзу ан
зкачати пол:ітнчві ціл:і й завдання, розробляти програми дЛЯ їх ре.а.лізації, 

мобіл:ізовуватпве.обхідні ресурси. Ця функцін виконується через прийвяття 
й викокаввя nо.ІІітІІко-У"ІJравл:івсьюІХ рішень. 11 результаті в суспільстві ви
вякають нові правові норми, досяrаються зміни у йоrо житті, отже, вшш:ка

ють нові інтересв й nотребд, що приводять до прийняття нових piwem. ТОЩ\1. 
ПредсmаІJкичьх.а (pІ!np1!3f!HmamuІJнa) фуmщія . Як нам уже відомо, су

сnільство складається з ве.л:и:кої кількостJ різвом:евітІJПх груn, кожвій з. яких 

притаманні власніівтересв. Саме репрезен'І'ативНВ фувиців дозволяє цим 
інтересам: бутп nочутими, починаючи від вuсловлевпя різцоманітиих вимог 

ва р.іап:і громадських оргавізацій і завершуючиїх включеЮІЯМ у заководав.U 
та інші владні рішення. 

lкmezpJJI0'<4 (об'єдн/Іюча.) функція. Політичва система дозволяє різво
мавітВИl\1 грУ"ІJІІИ відвs:Ати тізаг8JІЬві іитереси, ціJJПості й завдання, навколо 
SІЮІХ rуртуеоrься суспільство. Саме вона врегульовує відвосиии: у сусnільстві 
такИN чином, щоб доеяrти rармовіїта здаrоди мJж різвоманітпими сусnіль

вими груnами та сферами життєдіяль.востL 

ОрюкІ3ачІ• mІ1ІJІдmІІорєння nол:ітичиоrо життя. Політична систеr.~а за
безпечує зміцнення влади, n: легітимацію та підтрнм:ку в сусnільстві, дозво
ляє розвиватися та зміцmоввтися1Jізномаиі'J'ІШМ noлiTifЧКffllf інститутам. 
Якщо цього не відбуиаєтьсн, n~ячив система приречена на занеnад. 

Uопlти~нє ІнфорJКІ/ІJІ1І<КJ< та сочіа~tІ3ачія . Завдmщ ціІt фушщії за.без
nечується інформув8ШІЯ людей про полІтичні 

події, Ух залуче:авя до nолітичвого простору, 
формува:иия nолі'І'ИЧИИХ оріємацій та ttіниос-

те.й громадян. 

§ 44. ТИПИ ПОШ'l'ИЧВИХ СИСТЕМ 

Кормено nриrадпи 

Визначте роль nолІти-.но1 41 
системи в жипі людини. 

ЯкІ формидержавного устрою вам відомі? НазаІтьТх характернІ риси. 

ПоJtі'І'ичва система- явиwе смадве і р.ізиобічие, воно має безлічрізІШХ 

характеристик, тому існує багато nідходів до класифікації політи'ПІю< сис
тем. Іще за чаеів Платона відома КJІасифікація пол:ітичн:их систем залежно 

від форм npJiiiJIЇJшa: 

JІСокархІя - прааліввв од:иіє1 особи. Ії ВдКри:впен.а фQрма- тиран.ія; 
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ари.стократіJІ правління rpyn1;1 достойних осіб. Ії винримсов 
форма - OJI/tapxiJI; 

дtJІСократІ• - арав.Jtіввя народу. h викрІJВІІева форма - охмкрат~ 
тобто влада натовпу. 

Зазвичаn пол:і'rичnІ системи розrлядІUО'rь залежnо від політичвого 

режпму, тобто з огляду на зміст діяльності nолІтІАІІИХ інстІІтутів і методів 
управління. За цією ознакою розрІзпя10ть momaAimapn/, агторитарнІ тв 
дtJІСОКратичпІ політичнІ снстем:и. 

• Uоняття /IIOIIIOAU..ptиa (від лат. totaliв - весь, цілий, повтІА) 
характеризує ті оолітичні реж11 м 11, де держава намагається контролювати 
всі, навіть ваАдрІбнішІ аспекти л10дськоrо життя. 

Справжн \А тоталітарІІзи ВИJJШUІЄ л:иmе у ХХ ст., КОЛІ! стрімко розвива

ються ефективвізасоби комуuі!<адіі, зокрема електронкі засоби івформацііта 
стеження. За тоталітаризму заборонено все, кріи того, що наказано. ЗазвІІ•Іай 

у таких державах іспуютІ> формальні демократІІЧПІ інстнтути (вибор!!, кон· 

ституція тощо), але реального ашшву ва ЖІJТТЯ сусnіlІьства вови не МІUОТЬ. 
У тоталітарн:и:х краіІrах ісвує САЮІа дозволена павівна \JІеолоrія, І ІСі 

гром:а.цяшt краУвв зобов'язакі ВJJвчати та мовчазно іІ підтрJtмувати. Цьому 

спрвяють засоби масовоТ Інформаці!. які повкІстю контролюються державою 
І пропагандують офіцНІну ІдеологІю. Дозволена лкше одна, панівив партtя, 

яку очолюе едJПІИіі лідер. ДІнт.иість держави сmtрається ва апарат таєм:ноr 
ооліціі, що має фактично необмежепу свободу дВі. Економічна дівльністІ> і 

розподіл ресурсів поваІСТlО контролюються державою, що ВІU<орпстовується 
як додаткоВІtІІзасІб полІтачного уор8JІЛІШJя. 

Дещо •м'якІПП1\ІІН за тоталітвроі єавтори.тарІІІ{вІдлат. autoritas - вла
да) політич в\ режими. За щrх режJІмів влада uамаrається оовкіСТlО коuтро
ЛlОватя лJІше оолітІІ'Іну сферу; контроль lmmtx сфер жпття (економІчноі, 
культуриоі, приватної) є набагато слабкіJпим або відсутнім. Такі режкvи 

розвиваються інкол11 навіть за умов ринкової ековоІ\dюt. 
На в\JІмІну від тоталітаризму, громадянам авторатарної країни непотріб

но активно демонструвати аідтрІІМКу чmmoi владИ, але 11 виступнтІJ проти 
uel вони також не можуть. Влада може не зважати на ІнакомJІсления, доnо
ки воно не зачіпає основ реЖJ11ІІУ. Очевnдво, 38 такоrо режJІму обмежуються 
nрава і свободи громадян, реальноТ nол1тичноі оnозкцііне Існує, всі оолітиЧІn 

партії та профспілки цілком ковтролlОJОТься державою. 
Значно в\JІрізннється від цих режІ1Мівдt.-ократіJІ, джерелом ВЛадИ та су

веренітету якої є ва род. Саме вtя СТІЮРlОЄ opra&It влци та делегує туди своіх 
оредставшtків mmrxoм оеріоДJJЧвох виборів. За демократП існують різнома

кітві підходи до nолJтичного Пl>Оцесу, багатоnартійна система, моЖJІІrв\сть 

вільно внслоалюватясв. 
Нині багато країв, зокрема пострадянськох. переживають складв:кй пе

ріод переходу від в.вторитарво-тоталітарного суєn!льноrо устрою з JJЛавово

розооІІільчою економікою до демократпчвоТ правової держави з вільною, 
соціально орІєнтованою р1rиковою економікою. Не є виключенням й Україна. 
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Тотал~арt~І дер>ІUІВИ намаrаються контролІ088"ТМ будь-які асnек

ти ЖИТТІІ своіх громадян, тому особлива увага nридІЛяється контролю Інформа
цІl, яку отримують громадяни. Яскравим nроІкладом цього є ситуацІя у ПІвнічній 

Коре!, де всі nублІкацІl, статтІ та радіоnередачІ візуються до nоширення в маси, 

щОб не доnустити ІСрИТІЮІ полІтмчноІ системи чи урядової nол~ки. Рвдіоnрий
мвчІ nіІІІіІЧtІо-корейськоrо виробництва приІімвють тільки рвдіохвилІ державних 
СТШІцІй. Навіть ра,АІоnриймачІ іноземного вИРОбництва сnочатку nроходять ре· 
єстрацІю в Службі безnеки, де nі,цде~ реrуляцІІІ налашrоеуються на єдину 

хвилю- ЦектрвльноІ рвдіомоІІІЮІ станцІІ ЛІвнІчноІ Кореї. Сnецслужби nеревІ· 

ряють wкалу всіх рвдІоnриймачІв краТни рез нв три місяцІ, І якщо момба nошко

джене, ІІВU\8ЄfЬСІІ, що аnасник nриймає рвдІоnередвчІ Лівденнот Корвіта інwих 
•імnерІвлІстичних• дерЖІІ8. У такому ІІМnІІДІСУ громадянина можуть nокарети І!К 

•ідеолоrІчноrо nреаоnоруwника•. Виняток становлять РвдіоnриймачІ диnлома· 
тІвІнwих країн. ІJр того ж уацовж державних кордонів КНДР ветш~овленІ~ак звані 

•rnуwники•. 

Tald ж сnрави І з телабаченням, хоча телевізори у сІльських районах nрахтич
но відСутні, й у мfстах, за винятком Лхеньяна, Іх теж небагато. Крім невеликоІ 

кІлькості nредставмиків ~. населення ПівнІчно! КореІ абсолІОТІ<О не мав уяв

лення про nодіі, wo відбуваються за кордоном. Засоби масовот ІнформацІІ КНДР 
зосередженІ на тому, Щоб атворити в л10дей уявлення про стано8Ищв у світі, яке 

nоtрібне владІ. Про це красномовно свідчить тоІ! факт, що населення nrвнічноі 
Коре! абсолютно нІчого не знало ні про nодіі у Цектрвльній та Східній Євроnі на
nриtеІнцІ 80-х років, нІ про возз'єднання Німеччини. Жителі Лівнічної Кореї щиро 

вірять у nera._ про стихійні лиха, wo вІдбува~ виключно у каn~Істични 
краІнах. 

38 мвтерІsлами ІнформацІі/ноrо порталу Хв.ркІвсьІtоl npa803/J)(/fiCН01 групи. 

- .khPQ.orq 

§ 45. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

Кормено nрмr11Д8111 
Назвіть усІх Президентів Украіни та роки іх керування. Яки>! nолітичний режим ви 

вважаєте найкРащим для сучасно! УкраІни? Аргументуйте свооо точку зору. 

Зr.ідоо з Коноntтуцією, У краіна є демократИ'!вою, суверео:вою 1 незалеж
ною, ссщіальною, правовою державою. Носієм суверенітету і едивим дже· 
релом владк в 'Україні є іІ народ, тобто -грома,цнвв усіх національностей та 

етнічиих rpyu, -котрі м~Щrкають не території 'України. Громадяви 'України 

здійснюю'І'Ь владУ як безпосередиьо, wлахом участі у виборах, тек і через 

оргави державвої влади та місцевого самоврядування. 
За своіlІ4 адм.Іністративио-територіальвим устроєм Украіна є унітарвою 

державою, про що свідчить єдина Ковституція., єдине громадянство, єди· 
на судова система, єдина система орrавів державвої .влади. Відповідво до 

Конституції держа.вва влада в аашій державі поділяється ва за.ководавчу, 
виконавчу і судову. 
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І М08010 3 Консnпуц/1 YtqNІ1HH 
Стаття 1. Украіна є суверенна І11езалежна, демоІСJ)атична, соціальна, nравова 

держава. 

СтІІТТІІ 2. Суверенітет Украіни nоширюється на всю іі територію. Украіна є 
унІтерною державою. Територія Украіни в межах Існуючого кордону є ціnіоною 
І недоторканною. 

Стаття 4. В УІСJ)аіні існує єдине громадянство. 

Стаття б. Державна влада в УІСРаінІ здійснюється на засадах іі nоділу на за

конодаІІ'<у, виконавчу та судову. 

Стаття 7_ В УКраіні визнається і гарантується місцеве самоврядування. 

Стаття 15. Сусnільне життя в УІСРаіні (рунтується на засадах nолітичної. еко
номічно! та 1де.олоrічноі багатоманітності. 

Єдини:м орrано~заJ<оводавчої влади в Украіні є її nарламент-Верхов па 
Рада., я:ка складається з 450 деnутатів, котрі обираютьсв строком па чотир.и 
роки ва основі заrального, рівного і прямого виборчого права Ш1Ія:хом таєм
ного голосування. 

До nовноважень Верхов.ної Ради належать: анесенвя з~ до Копституції 
України та прнйн8'М'н заJ<овів; прнзвачен:вн всеукраїнського реферевдуму 

щодо 3~ територu України; затвердження Державного бюджету України 
та контроль 3а його ввконанннм; визвачевнн 3аса,ц ввутрішвьої і зоввіш:ньоУ 

nолітики; nрІrзваче.кВІІ виборів Президента ~країни у строки, nередбачеві 
Конституцією; оголошення за nор,шmя:м Прсанде>•та УкраїRи стану ІІійня і 
укладення миру, схваленни рішення Президента України про вакористав

ня Зброй:вих С.ил України та і.вш:.их віііськовІІХ формувІІЮ> у разі збройвої 
arpecu nроти УкраУвк; усунення Презкдевта ~країни з поста в nорядку осо
блквоїпроцер.ури (~чмеиту); ка,цан:вя згоди на nризквченвя Президентом 

України Прем'єр-~істра України та здііісвення контролю за діл.пьвістю 
Кабівету Мівістрів України- До ко~етеиціі Верховвої Ради належuть при

значення ва оосаду та 3ві.JtьвеввІІвшцпх nосадовців України, в тому числі 

Засідання Верховноі Ради Украі><и 
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Голови Рахункової nалати УкраЇНИ, Уповноваженого ВерховвоїРади Укрв

їв:н з прав людини; Голови Нвціоо8JІЬного банку України тощо. 
Главою нашої держав в, що виС'І'упає від її імені, є Преsидент- У краіии. Саме 

він є rарантом державного суверенітету, територі8JІЬВОЇ цілісвості 'Украївя, 

додержв.аия Коuституції УкраЇНИ, прав і свобод людmm і громадянина. Від
поаі,цІ!о до ЗВЩІну УкрВЇНЯ •Про вибори ПрезидеН'І'а України• Президентом 

може бути обрВІШЙ будь-.І[J(И:Й rромадввин УкраЇНИ, якому на день виборів 

вnповвилосл 35 років, який має право ГОJІосу, володіє державвою мовою та 
проживає в Укрвїв:і протвrом оставвіх десВ'І'Я років за день до виборів. 

Прещцевт Україин обИj>Вєтьсв термівом ва 5 років, причому одна та сама осо
ба може переобиратись аа nосаду ПрезидеН'І'а не більше двох термівів поспіль, 
а ва третій термів- JІИІПе післв того, як Президентом була обрава івша особа. 

З:гі,цно з Ковсти'І'Удіею вашої держави Президент УкраЇНИ забезnечує 
державну uезмежвість, нвціон8JІЬву безпеку t прввонастуnвиптво держа

ви; предст88JtНє державу в міжнародвих відносинах, здійснює керівництво 

зовнtш:u:ьоnол.ітІf'!Вою діяльністю держави:; є Верховним ГоловвокомІІ.НДува
чем Зброfmих Сил УJ<раїни; у вШІадках, визавчених Конституцією. щшші

няє nовноавжеввв Верховної Рад11 Укрвїии та призначає позачергові вибори 
до Верховної Ради Укрвїии; nризначає за 31'0дою Верховної Рвди УкраЇНИ 
Прем'єр-міністра УкраЇНИ та приймає рішеиив про його відставку; утворює 

суди у визначеному заковом nорядку; приЮ.rае рішення щю при:йиятrя до 

rромадвіІС'і"ВВ 'УкрВЇИJt та приnинення громадянства УкраЇНИ, п_ро надання 
притулку в У1<рвїві; uідJШсуе закови, nрt11іняті Верховвою Радою УкраЇНИ 

та має nраво вето щодо nриІІ:ввтих ВерховвоюРадою України заковівіз на
ступним повернеІОІЮІ4 їх ва nовтор!DІЙ розглядВерховвої Радя Укрвїв:н. 

Вищий орrан системи виконавчої влади УкраЇНИ - Кабіиет. Mtнlcmptв. 
Вів є ві,цnоаі,цальнпм nеред Президентом У краЇНИ та підRовтрольmШ і під
звітвий ВерховнійРаді УкраЇНИ. До його складу входять Прем'єр-мівістр 

УкраЇНИ, Перш:иіІ віде-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри. 
Квбіает Мівістрів У1<раїни забезпечує державний суверенітет J1 ЄJtоао.мі'ч

ву самостііШ.ість Укрвїии, здійевевив внутрішньої і зовнішньої nолітики 
держави, виRоваввя Конституціїізаконів Україв:и, актів Прези,цеита Укра-

11m; вживає заходівщодо забезnечеНЮJ nрав і свобод люд1mи Lгромадиив:ва; 
забезпечує проведеввв фівавсової, ціпової, інвести:ційвої та податкової пол.і
тики; політики у сферах nраці А зайнятості иаселенвн, соціальцоrо захисту, 

освіта, науки і культури, охорови природи, екологічної безnеки І природоко
ристувавив; забезnечує рівні умови розвнтку всіх форм власності; здійсп:юе 

уnравлі.ввя об'ЄRтами державвої власаостівідповідно до закову; забезnечує 
виконапив затвердженого Верховною Радою Україв:н Державного бюджету 

УкраЇНИ; здійснює заходи щодо забезпечеивя оборовоздатності і націоваль
ноїбезnеки України, громf!Аського nорядку, боротьби зі злочИЮІістю; сnрв

мовує j координує роботу міністерств, інших оргввів виконавчої влади. 
Викоиввчу владУ в областях і райоаах, а 

також містах 'Києві та Севастоnолі здійсто
ють місцеві держаакі адміністрації. 

Пригадайте nриНЦІtnи С'ІІЖ>- rJ 
чинства в Украіні. 
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§ 46. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІІ 

Кормено nрнrадатн 
Назвіть відомі вам nonin<чнi nартіІ, що !скують в Украіні. 

Партії є ввжли:ви.м сRладmrком nолітичвої системи будь-Яl<ОЇ держави, 
81\Т~rвилми суб'єктами виборчого процесу. Без вих неможливоуявити сучас

ву демократичну державу. Головuа ряса, ЯRа відрізняє nолітичніпартії від 
усіх (нmпх організацій, - це првrвеиuв ааміщеІ'ftІя державних посад свої

ми nре.цставвИRамя. П~tртіІ вам~trаються використовувати державну владу, 
вПJІИВвтu ва неї, ва процес її формуваввя й фувкц!овуванвя. Вони висуваютж. 

своїх представв:икіа ва лідерство, формують nартійні сІІИски ва обраввя до 
складу представmщькоГQ органу, проводять nередвиборчу агітацію, здій

свюють ваглвд за дотрШоІапвнм правил проведепвя виборів, після отримав
ня вnади реалізують свою nоліrлчву програму одІІоосібно або в коаліцjі з 

іншими партіями. 

Фшnсофеьма думка 

•ПартіІ - це ІІ0ДН0Ч8С І бІІаrо, І 3/10. 6nвro - 10uy, що ІІОНИ 8 ICDJМimвiOIO 
СМІІОtО у бороn.бі за nporpec [ ... ). Зnо- бо ІІОНИ рвночм nізно обое'~ уnQІІ/
бнІОІОтьоя церосві, з п 18pePJdє!O та диа.ІИМіноІО. T&ld орrанІЗацjІ СІбме*УІОть МОJС· 
nиеості ІІІWІПІИХ особистостаІІ, ІІІСі aiCOII8Imllli aмywattl оnус«аТИСІІ/ІР ~ 
середнІоОІ'О рівня•. 

Жорж КЛемансо, френцузьаfй..-wвrмrіІ /IIIN 

•ПарtіІІна боротьба не мохе бути~. оскіnІокм вона змуwув бачити 
все у бІлому коnа.орІ на СІІОЄ"'У боц/11108 а чорному-на боцІ вороrІ8, а такоrо р\8· 
номtрноrо poзnQAiny кот.орІв небуакІ не буде, ІІРІІІВЙМНІ ІІР CJpewнoro судуо. 

Во/ІQІІкмІІр ~ poc/IЬ«trii фІпософ, бorocno8 

Партія є політичвим голосом окремої суспіпьвої групи, виразником rру

повоГQ ііІ:тересу. Саме через розмаїnя ііІ:тересів, уподобаш, хар81\теріlІ і пере
конаш nравління тієї самої партії протягом тривалого часу є непрnпустимим 

для демокрвткчної держави. 

Політичні партії, об'єднуючи прuхильВ1ІкіlІ якоїсж. ідеї, однодумців, 
орrІtнізоеуючи їх певким <mном, коицентруюn їхні зусttпля, спрямовуюТJ; 

у nеввому напрямі, вакладаюn ва своїх ЧJІенів nевні зобов'взавня для 
виконання ухвалених рішень. При цьому партії здійсвJОЮТЬ такі функції: 

• прсдст4оиич•кІJ - презентація іатересіа окремої сnіЛJ>ноти, визна
чения, формулювавняв обrрувтуваввя цілей та завдань, принципів і засобів 
їх досягвени я; 

• проІUUаНдисmс•ка - формува.нн:я громадської думки а потрібному 
напрямі, вплив на неї з метою ЗМУ'\ЄІІJІЯ ва свій бік ЯRомога білJ>ше 

прихил:ьНИRів; 

• сиітаційІtа - пробудженив інтересів громадян до виборів, до запропово

вавоrо партією кавдидата, ~trітація за його обрання; 
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• боротьба за n03UЧfi 11 11u6opчu~r орtанах eJtO.дu ІJЗ. всіх її ріввях за 
можливість впливати ка неї; 

• JІ .. асть 11 noдlmu~tкoMJІflnpaeлlнІ</, перетворення іu'І.'ересів ва практич
ну політику шляхом формування складу уря.цу та впливу ва його діяльвість 

(правлячі партії) або шлв:хом оціяки й критикя діІ! правлячих сJІЛ (опози
ц:іАві партu); 

• добір І ІJuховоннІІ громадських та політичвих лідері!!, державвих діячів, 
рекрутувавпя поліТИRів, функціонерів; 

• JІJtоджеккА ікmf'ресlерізвих груп uвселеввя ва спільному r'рувті. 
Партu прагнуть з.ційсюовати вплпв ва формупаввв і! діяльність усіх 

лавок і структур державuої впади й управліисьJ<ого апарату, домагаються, 
щоб воuи, якщо й ве безnооередпьо ви:ковували їхні nрограми, то прJrва/Ьmі 

прис.лухаЛІІСВ до ІШх, враховували їхні вимоги Іі познції. Виборчі оргави 
ІІJІ8ДИ й управліuив в цеuтрі й ва місцях формуються за безпооередuьої участі 
попітиЧ1Шх партій. 

Багатопартійвість вважається .невід' емвою ознакою демократичного сус

пільства, позаяк у uьому існують числеяні й різноманітні інтереси, потреби, 
уподоба.нщr тощо, ІІ:Кі в км агають відповідвого політичвого звхисту. Функці. 

онування у країні кількох справді ВПlІ'ИВОВJІХ політи'ЧНИХ партій уможлив· 
тоє повв.е вrtраженвя інтересів соціальних груп, їх зоалавсова.ність, успішне 

розв'язаввв загnльвих, спільних проблем. Багатоnартійність, політичвий 
плюралізм є вайвВЖJІивішою nередумовою демократвзацlі сусnі;rьвого жит

тя, джерелом політичвої ріsвоваги й стабільності. Баrатопарті:йність має 
місце не там,. де просто багато nартій, а там, де nартії опираються ва вагому 

соціВJtЬиу базу (верстви, що їхlІідтри:мують), мають своїх виборців, уповно
важено представляють суспільні інтереси, справді опmmають аа розв' яза.ню1 
ааrаJtЬвюс проблем. 

Політичні партu розрізвяютьс.в залежно від їхпьої соціаJrЬвої сутності, 
соцівльвоїбази (особливостей тієї спільноти, інтереси нко У партів виражає), 
від ідеолоru, lfRY ВОВJІ сповідують, nрогра11111ИХ завдань і тактичuих пріо· 
ритетіs, від прИНЦJJПі.в організаційвої побудови, місця, яке вовя займають 
у політИ'Івій системі. 

Залежно від політичвоі ідеології роз
різввют.ь партії коксервативкі, лібералькі, 

соцІа.JІ·де.жократичхі. 
Часто партії відносять до лівих чи правих. 

Приrадаі:пе з курсу всесвП- <( 
ньот історГ., які lдeonon1 вам 

вІдомі. 

Цр ЦІК ilRO 1 

Сnочвтку лівими нвзивапи тих, xro домаrався скасування 
феодапьних nриеІлеТв, вствнОВІ\ення загальної рівносrІ, вмзнання свобод, і 
насвмпвред - вlnwюro nідприємництва. Натомість праві намаrапися зберегти 
станову нерІвнІсть та ІєрарІdчну запежність, що визна'48ється переважно похо
дженням nІОдВІІ. Дещо lнworo сенсу набуває поділ на правих та лівих у друrій 
половинІ ХІХ ст. ЛІвими тепер назив;ооть прихильникІв wироких державних со

ціальних програм. ПравІ ж вистуnають за збереження мІнімального соцІального 
захисту при збереженні нацІональних трад~~цІй. 
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Тради:ців т&J<ого поділу nолітиків народилася за часів Великої фраицузь

коі ревопюціі: депутати, акі си.ціл:и праворуч ві.ц головуючого ва засі.цаввn 

НацІонапьпих зборів, були прихмьиикам:и короля, а депутати, що сІJ.ціли 
ліворуч,- суnротианиками його оолітики. 

Вині поділ ва лівих, правах та центростів відображає розташуваввя ПО· 
ліТИ'ІІШХ сал стосовао nоложення, що Існує в cycniJiьcrвl. Цей по.ціл вка· 

зуе на прихильність до іввовацІйної чи консервативної політичвої .ціяпь
ност\, характеризує вибір методів nолітичвої .ці!, стаалевин до nопітичаи.х 
суперників. 

До центристів зараховують ті оартіІ й рухи, що nідтримують існуючий 

порядок, ввстуnають за nостуnові, поміркоаані дії. Лівоцентриств схильн:ішІ 
до ІиноааціІІноІ діяльності, а правоцентристи -до стабWзуючої. mJІi партіі 

МОДЕJІЬ ПОЛJ'ГИЧНОГО СПЕКТРА 

ДЕМОКРАТІЯ 

ЦЕНТР 

Ринкова економіка 
СоцІальна 
сnраведливість ЛІбераnьнІ 

( Ц8tfТJІМС1'СІоІ 
та ІЙІІОЦ8НТ· 

рмстсІоІСі) 

Соціаn· 
ДВМОІфІІТИЧНІ 
(лівоцентрмс:ТСЬІd) 

ЛІВІ 

СоціалІСТИ'Іні 
(лІІІіабо 
Л~) 

~ 
КОНС8/)88ТІІ8НЇ 

(традиц\ОНаnІСтСІоІd) 

Прuо-
редмаІІІоНІ 

(Нео)ф8wмстсwсІ 

(nр8110-

ПРАВІ 

• Державна власність 
• Командна економіка 
Колективізм 

811Сф81 ІісІСОІСі) 
• НацІональнІ цінності 

КРААНІ 

ТОТАЛІТАРИЗМ 

• •Порядок• 
• Сильна влада 
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та рухи •:Ja• радикальні :~!IURи в суспільстві, 
DpanfyТЬ ро;ІІПИj)еІШІІ де..окр&ТU, DОІ1ЇТRЧІІОЇ 

та соціальиоїрівиостІ. ПравІ ж nартііта рухи 

стоять на позкцілх. охорокн традиційних ців

Як ви вважаєте. оюму не рм- .J! 
суносу крайнІ лІвІ 3tt8)CQДimoCII 

nоруч Із крайнІми nрааммм? 

аостей і стосунків, оо крема відносив соцІальної перівпості. 

І серед ора.вих,І середлівих вИАілІUОТЬСІІ окремі rруnи,яккм оритамавва 

особлива пеориJІWреІІиість з політичвкми суnерпикам:и та радикалізм щодо 
ороооповаяих змів. Такі napтiJ на:~ивають крайніми, або екстремальввІІfИ 

(вJ.д IUil'Л. extreme - крайній). Крайні ліві noзmill зв.ймВJОТь комупісти, а 
крайні праві- пеорИNВрекні уrруоовІl!ІЯІІ, що поділЯJОТь lдer націопалJоиої 

та расової вивІІТКовості (див. •Модель політичвого спектра• ). 
Ухраїнські партіУ можна поділитя аа такі гpynJt: 

• партії кохgнІстичн.о-соцІаліl:тичноzо cnpSUilgtІaнНA: Комуаістич:ва пар
тіІІ Україин (КПУ), Соціалістична nартіІІ Україаи (Cin') тощо; 

• соціа.t-дехокротичяІ партїі: Соціал-демократичва nартіІІ Украfва 
(СДПУ) тощо; 

• мбера.АьІЮ-дехократичнІ парт/і': Партів регіонів (ПР), Всеукраїн
ське об'єднавпа •БатьківщІ1Иаt, політична nартія Народвмй союз •Наша 

УкраІва•; 

• консtрtІатиtІнІ парт.їі: Народний Рух України, Украївська аародва 
nортів; 

• християнськІ партїі: Христввпсько-демократичиа nартіп, Хрвстпав
сько-демокр81'ІІЧJША союз; 

•націона.Аіl:тичнJ партїі: Всеукраїнське об'єдвавІUL •Свобода•, Конгрес 
украївоькюс націоtталістів тощо. 

§ 47. ПОШТИЧНА КУЛЬТУРА. 

ПОЛІТИЧНА СОЦІАШЗАЦJЯ 

ICoptteмo~ 
Дайте 8И3Н3Ч8НН11 ПОНЯПАІС)'ЛЬТ)'Ра. 

Для встаповлеиІІЯ в держааі демократичного порядJ<У, верхоаевства орава 
та ефектовпого й дієвого вродуваивя, самих лише :Jакопів та постанов уряду 

недостатньо. ДлR цього ще потрібні 80JUI та ро;~ум гром:адRВ. Ухиі ЗПІіІІВІІ та 
готоввість дотрихуватuсв 38КОоів, згода з ухвалекмlІffl ука38Мя, тобто все те, 

що складає зміст оолітичяоі культури. 
Як і повяттв дем.ократі.А, покsrттв кgJtьmypo має ДІl!ІИЮ історію і сяrвє 

с110ім корівпІІХ автичвого світу. Воно було заnроваджено у вж.нток давuім:и 
рІІМJІJІВами, вкі позначали словом •cultura• культкау8Іl!ІВІІ, обробкуоомл:і, 
вкрощуваnюr росляп і тварин, тобто протиставляпи його слову •natura• 
(nрврода). Поступово вив:икло розум1ввІІ того, що людину та 11 ЖИ'М'Я також 
МОЖНа •КУЛЬТИІІУВВТПt, вирощуввm; 8П1ІИКЛИ такі ООПІІТТІІ, ІІК КУАЬmура 

дyud та KVAЬm.ypo po3yNy. 
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8 лo .. lmu.ІJКAІCJ".,"fl14- це складова заrальної кул:ьтури, що форму&ТЬСJІ 

та впввпяється у процесі пОJtітичного життя. 

Політячна культура знаходять своє відображеаия в рівпі та якості 
політичиоrо буття люд:ивІІ й суспілЬСТВІІ, в якому вона живе, а це озпачає. 

що саме від неї залежать політsrчnі nроцеси, ЯJ<івідбуваються в суспільстві, 
папівві оолlтнчні цінності, орієнтації, зразки поведівJ<ІІ. 

З огляду на значення й роль політнчви:х ціuностей та орієитирів для ФОР· 
муваJшя політичної актnвності особистості, можна говорІІТИ оросаітогляд:н:І, 

громадянські та власне політичні цlкаостІ. Ва світоглядному рівІІі уявлення 
лющrви про політику вбудовуютьсядоїїкартив:и світу,Індиаід:уальногосаІ

тоспрrtйввттв. Це дозволяє формувати уя:вленнв про роІlЬ пол:ітsrюr у досsrr

ненвlвласпих жtrттєвsrх цілей, зістаJІJUІТи власкі моральво-етвчні уввлеивя 
із політячи ою сферою. Громадянські оріснтвридозволяють людюJІ побачити 

себе У'ІасВJtком політІІ'ІВ1ІХ стосунків, оцівити свої мОЖJШІІОС'І'і в цій сфері. 
1, нарешті, в.ласве політичнІ уsrвлеrщя включають стаалепня до прантв чи ах 
форм дівльностІ певного урв.цу, пвртій, посадовців тощо. 

ПолlТИ'Чна культура є складовою духовноl культури окреІІfої особи та 
суспілЬС'І'В8 в цілому. Вона тісно пов • язана з інШШІІи видами духоввої культу
РІ!- моральною, правовою, управ.'І.інською. Політи'<ва культура- це куль

тура політичвого мвменна та політичвоТ поведінки. Саме від неї значною 
мірою залежить ступінь цивілІзованості політu:чвоrо життя сусліІlЬства. 
Впщш• рlввем розвнтку політичної культурн с rромадввська куІlЬтура, 

коnи окремі громадив в, політн'<кі партііта iюuj суб'єкти nолітичвого життя 
стІІ.Влять інтереси сусп1nьства вище за впаси:!, nідnорядновують особисті цілl 

цілям розвtІтку всього суспільства. Така кул:ьтура характерна для громадян
ського суспільства, що діє ва основі привЦІmу верховеветва прааа та поваги 

до праа і свобод людини. 
ПолІтвчив культура здвтва відтворювати трвщщійнl для суспілЬС'І'Ва фор

мп nолітпчвоrо життя та створювати пові, комбlнуватn елементи колиw· 
нього та nсрсnектютого політи'!пого устрою. Вона внкокує рJзвоманітиl 
суспількі фувкціі, гоnоввІ серед вю1х такі: 

ВuJІоека Фvннч.і• , вкв поляrае у підаrtщевні політичної свj,цомості через 

участь громадян у політи '<Вому жвтті та громадських сnравах, зрост&JІкі їх 
lнформовавості, комnетентності та осві•ншості. 

Pr• 10 4 ~·• • ..., .. , що забезnеЧ;ує ВПJШВ громадян ва полlтнчнкй процес 
за допомогою норм, трвщщШ. ідеалі в та цівиостей, що існують у суспільстві. 

Завдяки цій функції забезпеЧ;уtться нормаліЗАція та стабіл:ьнІсть суспільвого 
життя. 

Ф ""'!; А &,.m zp4 1 СІ/''"і., m~ , що забезпечує різним грула.м мож.JШ· 
вість спlвіснуваниа в межах певвої полlти'fної сssстеми, збережєввя ціліс

вості держави. 
За/! •nl'Ч нн.о соц/4., •но:о npoІpt!C/1 , тобто створевни умов для ефектив

ного розвитку політнчвоІ системи і сусnільства заrалом. 
34:<uскс ФІІНІСЧLІІ , що полигає в охорові цівпостеn, які відnовідають 
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розвuткові іі демократизації політичвого життя, зокрема права людини, 

верховеиС'І'ВО nрава 'І'ОЩО. 

«о•унікаmШІШl функчі• , що забезпечує взаємодію rромадяв з політич

вою системою та іншими члавам:и суспі.л:ьства. 
Процес відтворення nолітв;чвої культура в сусnільстві відбувається за

вдяки nолітичвій соціалізаціJ особис'І'ООТ\, тобто набуття людиною nеввих 
на.вичок тв якоС'І'Єй, що дозволяють ій реалізовувати в тііІ чв illu.l,ik системі 
вдадв свої громаданські права, політичиі фуакції та інтереси. Цей_ процес 
в.ключає веJІИШе ціJІеспрямоваву дію різвомавітв:ихпо.п:і.'І'ичиихівсти'І')'1ів. 

аА В.ІІасву nолітttчву діяnьвість та доспід особи. 
ПолітИ'lва соціалізапів відбувається в будь-якій країні та за будь-яких 

форм правлівюr, оскільки владІ1і кола аамаrаються популяризувати серед 

иаселеввя спркятmmі для себе форми по.nіжичиоі по·ведінки та участі. Процес 
політичвої соціалізац:їіспрямоваа1tй ва вn:ріmенвк такихrоловиихзавд8НЬ: 

передавня новим чдева.м суспільства основних елементів політичвої куль· 
тури; створеввв спрнятmtвих УМ'ОВ длв вакоппчев:вя членами суспільства 
необхідвого політичвого досвіду для nолітичноідіяловості тв творчості усіх 

бажаючих; зміну відповідвих елементів nодітичної культури як необхідвої 

умови сусnіnьвих змів. 

ФІлософська думка 

oCycnimocnlo д~tнамІчне. ІІО8Н8 ІС8НІІJ1Ї1І nоwирення змін, що 84дбу\ІаІОn.сtІ 
буда.-де, ~ подбеnІ, щоб lloro громадІІНМ- особистІІіІ ІнІцІатм
еІ ТВ nрис;1ОСО8НОСТІ. lн8Jcwe іх ПриrопОМWІІtЬ ЗМІНИ, ЩО в/дбу&810ТЬСА Н88КОІІО, 

значення або причин яких ІКІНМ не розумІюІь. Результатом бу,це бе3ІІІ\А, вАКому 
JКІ ІВІ ІЬКS nривІІІІСНИТЬ ообІ результати cnlnollil керовано! ззовні дІяльності Інших• _ 

ДжDн Дьtо1. -двмокРвтія І освhа•. 1916 р . 

.. - М 181 ..., 881'ОР ........ 8а18ІІМ8 II8"'0IIOIIVC М8: ... 1811111 
rp SUСІІснrоІ owliil'l 

Подітичва соціалізаціп триває безперервно. У rrpoцeci вакоnичеивя сус

nільно-nолітичного досвіду відбувається постійне видозмівеная чи змідвев

ня в\дnові,!І)ПІх позицііІ та діяльності індивіда. 
Подітичва соnівлізаці.а може приймати форму яваого чи nриховавого пе

редаввя досвіду. Так, явна форжа включає перед81ШЯ інформіЩ!І. почуттів чи 

цівиостей шляхом вивчення сУсnільних Д)!сциnлів тощо. Пpu.xoвa/Ul. соціо· 
лізація-це nередаввв в.еподіntчввх установок, щовnппва.ють ва подітичві 

стосувк.и, ва nри:І!вяnя подітичвих рішень чи поведінку. 

Процес подітичвої соціалізації від6уваєть- nолІтична ІСУЛьтура є не-<] 
ся за посередющтвом сіМ''ї, рі:~вомаиіти:их еІд'ємною CJtnAQOIIO"' 1"10111· 
уставов (школи, вищого nавчальвого зв.кла- тично! системи. ЯJOW '4ИНОtоІ 
дУ, місця: роботи), груп спіnкуванвя (родпчі, варто nідвищувати 1'10111тич· 
зв.айомі, групи за івтересамв), засобів масової ну ІСУЛЬ'ІУРУ тв хто - аа цв 

інформації. вІдповІдальнІсть? 
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§ 48. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА Й ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 

Кормско nрмrад8ТІІ 

Що таке eлfra? Хто Із сучасникІв, на ваш nогляд, належить до цІєї rрупи? 

Політична еліта, разом Із духовною, івтелектуадьІJою, rосподарською, 

сnортивною належить до нацІонаJІьної еліти, яка свідомо, а івкОJІи й ве· 
усвідомлено, працює ва стверджеи.на ваціовмьноr держави. Вона творить 
мормьві, культурні, духовні, політичні ціввостІ, акі об'єдвуІОТЬ націю, 

змІЩІЮІОТЬ державність. 
ПОАІmи~на еліта. ва відміву від інших видіа, приймає ва.йааЖJІПlІіші 

ріmеІІВЯ в суспільстві n державі та править більшістю. До неІ належать ті, 
хто безпосередньо перебуває nрп владі (депутати представницьюtt органів 
влади, члеии ура.цу), а також ті, хто .я:вво 'tИ nриховано з.ціАсвюе вплив па 

меду (паприкла;ц, вnлпвооі журналісти, політологи, ф!вавсисти та ів.). 
Еліту можна nо.цlлJtтв ua правлячу (тобто таку, що з.ціnспює владу 38· 

раз) n опо;шційн.у (таку, що критпкує існуЮЧІІіІ уряд І nparвe здобути 

владу). Політична наука також в~вє контрелІту, тобто таку, що не 
просто критикує правлячу еліту, а вамаrається азаrалі зкіаитв наnрям 

суспІпьвоrо роавитку. 

ІспуІОТь також івmі кпаснфікаціl еліти. Так, за рівнем вnливу nолІ
ти•шу еліту поділяють иа uац\оиальву, реrІовальву, місцеву; за сферою 
діяльності розрізавють адмІ вістративау, комув!ІСаціІіву, диnломатичпу, 

вІІІськову еліту. 
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Із повяття.м еліти тісuо пов'язІlІІИЙ івстяТ)/'1," пОJІітИ'ЧНоrо лідерства" 

8 ЛUJep (з anгл.leoder- ведучий)- це відомий учасник суспільного життя, 
який ВПJІШІає ва нього, консолідує зусилля люде.і! за,цлв досяrкеШІ.я оеавоІ' 

спільної мети. Суспіл:ьво-nопітячве лідерство -це своєрідпа соціальва 

фующія, знаряддя змоволеИВJІ інтересів і потреб, які є спідьнямв для 
баrатьох людей. Лідери ведуть за собою різні людські спіл:ьвотя. Особливо 

ваЖЛltВа діял:ьніс'І'Ь лідера у nереламиі, перехідні періодв розввтку 

держави. 

Попітпчв:им підером я азивають будь-якого учасШІКа політичвого процесу, 

вкяй прагне та здатен впливати ва попітпчвяй процес і црІ'ВВізовувати зусил
ля і.нш1fх. Він може бути m< формальним, так і неформал:ьв.им. Формал:ьиІJJІ 
лідер призвачаЄ'l'ЬС.R чи обирається у еідnовідвості до встановленої nроцедУ

ри. Це иеріввяк, глава держави, nвртu, rромадсьио-попітИ'ЧНоі організац.і1, 
руху, окремої громади т~>що. НеформальІJЯй лідер- це член певкої rpynи, 

SІRИЙ користується вайбідьmою повагою .й авторитетом серед свого оточепнв. 
У nолітиці формВJrЬие та неформальне дідеретво часто збігаються. 

Найпершою озв.акою справжнього підера є авторитетність, тобто здатність 
вІDІИВаrи на поведів:ку і.в:пшх JriOДei\ шляхом переконання, вавіюваввл, ва

полегтrзості, ае вдаючись до сяли.Ааторптетвість rрувтується ва звавяях, 
моральних m<остях, соціальв.ому статусі особи. 

Марrарет Г\1\да ТІпЧер (1925 р. н.) 

Прем'єр-міністр Великої БританіТ у 1979-1990-х рр. Перша 

І доnоки єдина жінка, яка отримала ЦІ() nосаду. а ТЗІ<ОЖ nерша 

жінка - прем'єр-мІністр євроnейської держави. НвйгоповнІ
шим nрооритатом ііуряду став суворий контроль над грошовою 

масою задля nриборкання Інфлящї. Для цього було різко змен· 
шено всІ стзтrі витрат державного бюджету (крім витрат на 
оборону) І суттєво сІ(Qрочено кільосість державних службовців. 
Втручання у сnрави бізнесу TeNep вважала можливим лише за 
(ф8Йніх обставин. Є,циним винятком із цього nравила бу лаП nо-

слідовна І жорстка боротьба з моноnоліями, як державними, тек І nриватними. 

Як з'ясувалося nісля відставки TeNep, уnродовж 11 років іі керування середні 
темnи економічного зростання британіІ були втричІ вищі, нІж у nоnередНЄ де

сятиріччя, і стали найвищими серед yctx великих nромислово розвинених краін 
світу, за винятком ЯnоніТ. бритзнІі адалося зд)йснити струІ(Т)'рну nеребудову І 
модернІзацію своєі економіки. 

Однн з британських nолІтиків так сказав npo неї: •Гоnоеними якостями , на 

яких nобудовано іі nолітичну кар'єру, були nослідовність і стійкість. Те, що вона 

відстоювала 1975 року, коли очолила Консервативну партію, вона відстоює і 
дОСІ•. сама Те'!'Іер з цього nриводу висловилася тек: •Обставини змінюються, 
проте nевнІ цінності залишаються незмінними. І мистецтео nолІтики саме І nо
лягає в умінні nоєднувати те й інше•. 

Зв матеріалами тижневика -дзеркало тижня•, /119 29, вЩ 29 лнnНf/ 2006 р. 
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Серед ознак авторитетності поліТИЧ1ІОУ'О лідера такі: 
• повага думки та обов' язков!сть рішень лідера длявсіх його послідов1і1іІ<іа; 
• здатність впражати й захищаnt заrмьвий, спільний івтерес усієї громади; 
• сnроможnість бути цілком віддав:я:м об'єднувальній ідеї, послідовно u 

впроваджувати; 

• готоввість у разіnотреби йти ва nрийнятну постуnRу, комnроміс; 
• уміння мобілізувати маси, надихнути іх на спільну сnраву; 
• здатв:ість переконувати інппіх, чітко виСJІов:nювати свою позиці10; 
• r.tоральва бездоганність, зоввіпшя Щ>ивабливість. 
ВJrnІІаЧШІЙ німецький соціолог першQї Ч1Іерті ХХст. Макс Вебер вирізняз 

три типи лідерства. По-перше, визпаввя авторите'І'Вості якоїсь людини від

повідво до традиЦії- mpaдuцifme лідерство, яке спирається в.а віру людей у 
неnорушність і законвість чив:ного порядку, звичаїв і тра,цицій. Саме таким 

буває визнаввв монархічної алади, за.коввості прааліввя престоловаступ
аИJ<а, воли право на лідерство визвачв.еться походженням людини, u при
належністю до правлячої династії. 

Існує ще авторитет раціональпо-легал.ьпого, або бюрократичпоzо типу, 

що базуєтьсЯ вu переконаnості JLюдей у розумності чиквого порядку, його 

відповідності ї.хв:ім зз.копвим інтересам та цілісності суспільної сІfстем:и. 
Авторитетність тут походить не від самої особи, яка перебуває при владі, а 

nоасlіюється nовагою підлеглих до керівної посади, яку ця люддна обіймає. 
Харизм.атичпий типлідерства оодяl'ає втому, що авторитетгромадсько

го діяча Грунтується ва вірі люд~ у його надпрпродні здібності, в те , що вів 

ПОКЛИJ<аВИЙ llИKOBaTJf ПЄВJJУ ВИЗВ.а'ІЄВУ паперед мі~. Люди підкОрЯЮТЬСЯ 
такому лідеру не з огляду ва звичай ЧJJ зважаючи ва вимоги закову, а через 

те, що вірять йому, покладаються не нього. 
Звичайно, тут назваво узаrальвеніхарактеристикн суспільного лідерства, 

так звав:і його •ідеальні типи•. У реаJLьвому житті одна й та сама лю.ц:ива 
може поєднувати в собі ознаки всіх трьох типів або ж сnрийматися іншими 

як така, що належить до рі звих типів. 
Кожвий громадський діяч, лідер, політична nартія, передвиборча про

грама можуть відповідати інтересам од11их верств васелен:ая і водночас не 

задовольвятв або й заперечувати івтереси·івших. Але існують такі риси су
часного політика, що подобаються всім. У політичній nрактиці США навіть 

rоворя:ть про своєрідв:ий веписз.иий кодекс поведіІнш nарламентарsr, я:ки.й 
вturroчaє такі nолоЖеШlя: 

• умівив дотри:м:уватисв сл.ова; 
• JООтовиість до компро-місів: 

• наполеглива ·nраця; 
• терnів:вя: 
• лояльність, уміння nоважати закон, регламент тощо; 
• здатність бути взірцем зз.ковОСJІухвя:вості; 
• ч-есність; 
• уміння завершувати сnраву; 
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• ум:іавя слухати, перекопувати, чітко ВJІсловлюватп 11 відстоювати влас· 
в;упоонmю; 

• високий рІ.веиь культурп й освічевості, глвбиnа поrJUІДів І перспектив· 
вість мислен ни; 

• ввІЧJtнвість, вишуканість !ІtЗВер, зовнішня привабливість. 
JlJOPJilil, яка rотує себе до nолітичної кар'єри, слід пам'втати, везважа· 

ючи па те, на вхому щаблі cycniJtьнoro уnрІLВJІінnІІ полjтик ЧІf державний 
дів'І перебуває, він 38JІПШ&Єтьсв залежюrм від впливу людей, конкретю1х 

обставив, І тому віn має врвховуЯМ'и це у своtІі дІяльнооті. 
СоІJSВЖІІЬОrо громадоького діяча виокремлює омJшJІІ бути відвер'І'шоt. За· 

мо.вчування, уникання проблеми, брехня є анТІІДОмократІІЧНІІМІІ і1 аморапь
шrми інструментамн nолітики . Наnолегливість у відстоюванні nолітиком 

декпарованих прющипів ІІІВЄ поедпуватися з виваженістю й відnовідальиіс· 
тю у вЧИRКах та заявах. 

ЛІдеремм не ІІ8роджу10т..С• , nІдеремм СТ810n.І 
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- ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

Пере8ір себе 

1 . Дайте внзна~ення nоняття полт.чна система 
2. Схарактеризуйте nоттио:у як сусnільне явище 
З. Визна~те сутність nоняття полІтнчна культур~~. 

ПомІркуАмо І 

Тема9 

1. Чим , на ваш nогляд, в\Дрізняєтьсязаичат:Іний ГІОntтиквідnолітичноголідера? 
2. Чому в сучасному українському сусnІпьете І Існує велика кіпьк!сть nолітичних 
ГІартій? Чим вони вІдрізняються? Чи nереростеє rхня кількІсть у якість вирішен
ня сусnільних nроблем? 
З. Як ГІоnітична о:ультура визначає nолtтичну дІяльність? 

ПрІЩІОСМОтаор'ІО 

1 • НгаедІn. nрмклади з історtї про країни з р13нимн тиnами ПOJ1ffii'IHНX систем 
ЯКІи системоан надаєте nepeaary? BUI/108~~· 
2. Наnишm. есе •Роль ПОЛІТИЧНИХ napni'l у сусn111ьному JІСИТТі сучааюі Украіни•. 

З. C'nlopm. кодекс 'tестІ дм nоnІТМЧних дІя~tе, який враховував би ІфащІ традн· 
wT украіНСЬІ<ОТ о:ульtури. 



... Є: ._,.. .. Ви 

ДІзнаєтесІІ, що ідеІІ 

демоІ(ратrі суnроеоджуа81\а 

ЛЮДСТВО ПрОТІІГОМ УСІоОГО 

Аого Історичного розвитку 

• Усеідомите значеннІІідеалІе 
І цІнностей демоІ(ратrі 

Зрозумієте, 8 ЧОМу ПОЛІІГ8Є 
значенн11 виборчого 

процесу І чому свідомІ 

громадІІНИ бер~ у НІоОму 
учасn 
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§ 49. ПОНЯТТЯ ДЕМОКРАТІf 

Кормено nрмrцатм 
З осурс!еІс:Торіі та прааознавстаа nриr.ІДаАта формм nonhw<ниx реJІСМм!в. 

Jcuyє багато підходів до тлумачення поняття дtмокраmtя. Найnростіше 

пояснення пов' язане з походжеввям цього СJІова: демократія з грецької пере

кладається ям •народовладдя•. Цей термІн уживався па озаачев:вв держав
вого устраю, де вайважливіші сусn!.Іlьно-nолітичнІ питання впрішуваппся 

на народнях зборах шляхом голосуваввя. АморикавсьюJй nрезидепт Авраам 
ЛІнкольн ВИОlІІ\ЧJІВ це поняття так: tПравліпнв народУ, вибране народом J 
ДЛЯ народуt. Сьогодні цей термів ВЖІJВ8ЄТЬСЯ 1\ У ШІІРШОМУ З&ачен:ві. 

е Дгмокроm!Jt- це формапобудови будь-якої орrавІзації, 38СІlовава uарІв

вооравпІІ\ )"ІастІ її членів в управпJ•ші n yx11811etcuJ в ній рішеньбільшістю 
голосІв. Очевидно, у такому зваченн:І демократія може існувати скрізь, де 

є орrавІзація, ададай управпівпя. · 

По•1атковосо формосо демократіі була npJUІІo дntoкpamiR. 'І'ї особJІВJJістсо 
було -re, що громадяви впрішуватt основві державні nптаввя ІІа народвих 
зборах шляхом прямоrо голосування. Т8J<ого тtmy демокра-rія є ефектиа

носо Ва IIORaJIЬROMY рівя:і (труДОВПЙ КОІІеКТІІВ, громада, міСТО ТОЩО) або КОЛІС 
ріІпення. що ухвапюються, не потребують спеІdап:ьної фахової підгоrовки . 

У сучасному світі nряма демократія існує ппше ua рівні місцевого самовря
ду3&Нltя то uІд чао ух3811еJШВ ріІпекь шляхом референдуму. 

П~дсm(J(muцька демократія, що панує UІІІJІ, базується ва передан:ві гро· 

ldадяна~~ош 1:во'іх nоввоважеuь nриіімати рІшоrсня особам, яких вони обрали 

до державнях оргаиів шляхом rолоєуваuня на виборах. Переваги nредстав· 
оІщької демократії виявпяютьса при упрвеліпнІ великими тернторіями су

часних держu, що увеможт18JІ10Є регулярну безnосередв10 участь rромадяи 
у прийняттІ рішеІІЬ, і копи ухвапеосоться pLшeRRR, котрі uимаrають )"!&СТІ 

фахівців. 
Часто в демократП вбачають ідеал су1:nІльного устрою, вкому вJ,дnовідає 

певнrсІі світогляд. ДемокраrіJІ утверджується лише там, де люди розу!Іdсоть, 

38 ЩО ВОН І! ЇЇ цінують, ЧОГО хочуть ДОСRГТІІ і ЩО C&Jife 38ХШЦ8Ю1'Ь. 

Умовою існуаанвя деМсохратії є наявність у суспільстві такuх освоввІІх 

ЧJІПЮІКІВ: 
• вільrrі rромадЯRІІ, котрі вnлІUІають 11а розвиток суспі.п:ьвоrо життя та 

itoro регулювання; 
• рІвнІсть громадян, які забезпечують рІвнопра3uу участь у життІ суспіль· 

ства, дас можтсвість урахувати кожен голос; 

• при І\ няття рІшеuь більшості, ямщо це не обмежує права меншості. 
Залежно від харв.ктеру рівності. яку забезпечує держава, демократія по

діляється на полІтичну, яка передб4чаєлІІше формальну рівність(прu) і со
цlа.-ьну, яка 33сповава ва рівності фактrсчuнх можливостей участі громадвR 
в упрВІІЛіннІ державою тв розnоділі ресурєІв. 
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~-· ІІІІтІа_./ ПОІUППІ демокра11і часто nрямо або оnосеремоеано 

замадаЄТ'ЬС11/JІJ констмтуц,й краін: 

ПВ/ЖЗЬКlІ харт. для ноеоl ЄВроnи ( 1990): ДемократИ'4не уnравління r'pyНly· 
ється на 110111 народу, яка виявляється реrулярно 8 ході вільн'1Х І сnраее.цлиеих 
виборов. В основі ммокраnї лежмn. nоеага до людсЬІ<оІ особи та верховвнстеа 
закону .• 

Констмrуція США: Суверенна влада належить жителям wтатІв. Держава існує 

для захисту сусnІльного блаrа та громадян У виnадку, якщо держава не слугує 

цим цІІ1ям. у громадян є невід'ємне nраво замІнити П. 
Констнrуц/ІІ Франц/Т: ФранцузЬІ<и>І народ уро~исто nроголошує свою nри

хильнІсть до nрав людмни І nринциnів нацІонального суверенітету. 

KoнcrJfryцif/ НІмеччІfнІf: Людська гідність неnорушна. Поважати І захищати 
іі- обов'язок всякої державної впади. 

Констиrуція ЯпонІТ: Державна влада nоходить від народу, іі автарктет nохо
дить від народу, П nовноваження здІйснооІСJТЬСА через народ, благами користу

ЄТ'ЬС11 народ. 

КонстмrуціfІ РосІЯсЬІ(QТ Федеращї НосІЄМ сувереиrтету 1 єд.оним джереnом 

впади є іі баrатонацюнапьний народ. 

Консnнуцwt УкрвТни ( 1996 р.): НоСІєм суверенІТету І единим джерелом впашо 
8 УкраінІ є народ. Народ здійенооє впаду безnосередньо І через ортни держае
ної впади та органи мІсцвеоrо самоврядування. Право визначати і зміноаеати 
КОНституцІЙНИЙ лад 8 Украіні належить ВИКЛІОЧНО народові і не МО>КВ бути узурnо
ване держа8ОІО, fl органами або nосадовими особами Ніхто не може узурnувати 
державну владу. 

[нколн демократІю розrляда.оот~о ях форму захІJсту nрав людкнв, що доnо

магає протистояти зазіхавв111о1 на її свободу, утненам і ДJІСКрІrмінації. У ЦІоО· 

му ваnадку говорять про захиснудtмократІю. ТІ, хто вбочають у демократії 
насамоеред вироблений людством механізм рацІональиоrо nрийняття рі

шено, сусnільного упра.аліккя, говорят~о про процедурну демократІю. Цей 
асnект набуває особливого звачеввя через необхідність враховувати інтереси 

різних груn суспілJ.СТаа вв основі закову та nроцедур, які вів вставоВJПОЄ. 
Ваrатоrраввісn nовЯ'М'я демократії соо•rукає до nocтiltвoro nowyкy \J 

форм . У своему втІлекві в десятках сучвсвюt краІн демократів істотво від· 

різняється від тоrо, що можна вазаатІt демо
кратичоІІм Ідеалом. І хоча для однnх людей 

демократія - це беззаnеречнвй ідеал, а длв 
інших - джерело усіх веrараздів, воІJа дає 

ЛЮДСТВУ ШJІрОКі МОЖJІИВОСТі і Є Blf388Ч8JIЬIJOIO 

рисою сучасності. 

ПроаналІзуйте 'f8IICnl ~4? 

демократ1оо 8ИЩ83ІІІ .. І.ІDІ 
конституцІй. Хто s носІем .,.. 
ди в демократичнИІ<АІР по:? 
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§50.ПРИНДИПИ ДEMOKPATll, ЇЇ ІДЕАЛИ ТА ЦІННОСТІ 

Корисно nригадати 
За що ми цінуємо демоJфатію? 

Нпн:і демократія є основвим суспL"ІЬпо-політВ'ШИМ YC'f\POЄJ\4 державвого 

лоду найрозвипен:іших країн світу. C&Ne демократичниіі JІЄЖИ114 забезпечує 
реалізацію nрав особи і rрома.цяmша вайповпіш є. Демократія як політичПJІй 
режим базуєтьскпапевпих nриtщиnах. 

• Л рuн.цип.и деаокр11mіі - незаперечні вихідні вІtмогп до всіх учасників 
політи'ЧВОЇ діяльвОС'І"і демократичного сусnільства, тобто до суб'єктів 
демократії. 

Сьогод:н:і існують такі заrальио·визnан:і принципи демократ!І: 
1. П Ollimu'<І<ІJ сеобода- свобода вибору сусnіль'ВОГО JJaдY та форми прав

ліиви, nраво пародУ визначати й змішовати ковстИ'І'уційлий тщ, забезпе
Че.ІОіSІ захисту прав людmrи. Саобода має nервизве nризввчепвя: ва і1 освові 

можуть виникнути рівність і перівн:і.сть, алевона nередбачаєрuтоправнJсть. 
2. РіtІІ<оnраtІність zромадяІ< означає рівкість усіх перед заковом, одна

кову відповідмьв:ість за сІ'tоєне nравоnорушення, сrраво ва однаковий захист 
перед судом. Дотр.пм'апвя ріввопрваності l'араптується: не може бутв nрпві

леїв ч:и обмежень за ознаками раси, кольору шкірІ~, попітн'11111Х, репіrі.йию< 
та інших перєкоиав:ь, статі, етн:ічногота соціальво.rо nоходження, майвового 

становища, місця.nрожа'!ІВВня, за мовними або іншими ознак&Nв. 
3. ВиборІ<ість орzанів держави та постійний х.октакт із ними. 

~<асеJtеІ<ня nередбачають формування органів влади й місцевого самовря
дУВВННЯ mляхоІd вародного волеввЯВJJеаня, забезпечують їх змівюван:ість, 

nідковтрол:ьвість і взаємокОІГІ'])ОЛ.Ь, рівну можливість кожвого реалізувати 
свої виборчі права. У демократичній державі ті самі люди не повннн:і без

перервно обіrrмати посади в органах ВJІВДВ протягом тривцоl'о часу - це 
викликає недовіру громадян, прlшводпть до втраТІt легітимвосrі цих органів. 

4. Поді.л. в11ади означає взеємозалежн:ість і взаємне обмежепвя різких 
гілок влади: законодавчої, вІІКонавчоІ, судоl3ої, що служить переnшодою для 

перетворении влади на засіб nри.цуmенвя свободи та рівності. 
5. У хеалекня рішекь во11ею 6ім.шості а обоtІ'І&3ІСОеим дотриманІ<JІ 111 nрав 

мекшості озва чає поєдкан:вя волі більшості з гарантіями прав особи, яка пере
бува.є в меншості,- етн:ічиій, рєлігійн:ій, nміТІІЧвііі; зідсутн:істІ> дискрИ114і

шщії, при.цуmення nрав особи, яка пеє у більшості nід часухваленвнрІшевь. 
6. П 11юрал.і3м означає багатоман:ітність сусnільн:нх юнrщ, poзu;mptOЄ коло 

nолітичного вибору, доnускає не nmxre nлюралізм дУJІ4ОК, а й політичвий плю
рмізм- множиввість партій, суспільпвх об'єднаньтощо з різmшипрогра

мамв та статутurи, які діІ9ть у межах конституції. Демократія мож.пива тоді, 
ко:rmв ії осиові лежить nринцип mrюрапізму, nроте ве будь-якиЦ nлюралізм 

неодмінно демократичшr.й. Лише в сукуnності з іппm:ми принцнпамв плю

ралізм вабузає у:н:іверсального значення для сучасвої демократі1. 



ДеМОІф8ТіІ! 

У р. на референдуt.АІ в Іраку nРОдОВJІСвно термін nерв-

бування саддІwа Хусеііна на nосадІ nрезІ1Деита ще на сім років. За саІдченнями 
1\'ІХ, хто Вів nідрахунки гопосІв, це рішення nідтримали вd 11 445 638 іракців. які 
мали nраво голосу, тобто ровно 100% громадян. З цьоrо nриводу тодІшніІІвіце
nрез11Дент Еззей Ібрагім заявив: •Це унІкальниІІ вияв демокрвтІІ. ВІн nеревер
шує всі інші форми демокрвтіі, що Існують навіть у тих країнах, АІСІ критикують 
Ірак І намагаються його знищити•. 

Дайте ІІІІ8СНУ оцІнку --му рІ-демснсратtІ'. 

• Ціккост.і- це заrальtd Ідеї, акі .цопомагають людям відрізиатп добре від 

поrавого, бажане від небажавого й формулювати ва цій підставі суспільні 
орієнтири та принципи поведінки. Очеви.цно, що власнедемократія вюrі 

є важливою ааrальвовизвавою ціюrістю. Разом з тим вона є скла.цником 
rpynи цінностей, що пов'иGаві Gi суспільвим ЖИ'І7ЯМ людпmі. 

Серед головних цінностей демократії можвв казвати rромадя:вськість, 
комnетевтвlсть та відповІдальвlсть rромадиви:на, кqвстИ'І'}'Ціовалізм, люд
ську rідвlсть, свободу совісті, свободу СJІова, соц!альвий порядок. Грома

дянсь"ість передбачає сnІльве співіснування, прийняття сrrі.пьннх рішень, 

здійс.венв.я самоорганізації та спільв.их дій щодо вреrул10вашrя суспільного 
ЖИ'І'ТЯ. Звашrя rромадІrІШНа про те, ІП<і ісиую'І'ь заковиі способи відсто10вав

кл прав. свобод, захисту власвих інтересів, обравнл цих способів складають 
його "ожпетентнlсть. Громадяя:вн має бути з пайомий з мехаиізм:амІІ захис

ту демократ:пчних цінностей і використовувати їх з метою збережев:ия цюс 
цівиостей. ГромадІUІЮІ!І48Є відn·овіда.nьв.о ставитися до ухаалевих ріmекь і 

BJI8CRИ1\ дій. 

•ЦІнність демократП СІ<JІ8Д8ЄТЬСЯ з П самодостатньоІ 

в8)1(11ивостІ дnя людоького життя, П доrюміжноТ роnІ у формуванні nолітичних 

стимулів та іі конотрук1\1вноі функціі у формуванні цінностей (І в розумінні сили 

та здійсненні заяв про nотреби, nрава й обов'язки). ЦІ nозитивнІ риси демократії 

аж ніяк не регіональні за своїм характером ... Демократію не мОJКНВ еІдІ<иІІути, 

сnираІО'ІИСь на якісь уявні культурнІтабу вбо С)(Иnьності, начебто властиВі окре· 
мим циеіпІзаціям ІаизначенІІхньою різною історією•. 

Амартья Сен. лауреат НобелГаськоі премІї з економі/(jf ( 1998 р.), 
nрофесор ГВрвврдСЬІ(О/'0 унІверснтвrу 

Важливюш ц!вностЯJ\01 демократії є приватність та моральн.а автонож/я 

особи. При:ватвlсть передбачає гаравrії вевтручашrя І.иши:х (як окремих то
дей, так і держави) у справи, що не стосуються публічно і діяльності людmш, 
у прива'І'Н}' сферу, єдив:им госnодарем якої є сама людива. Прива.тв:ість надає 

моЖJШВість людині нерувати аласним життям, розвиват.ися, задовольняти 

свої івте.реси у межах, визначених заковом. З приватиості чітко виділяється 
така ціюrість, як мораJlЬВа автономія - моЖJІИвість людини здійсНІОватв 

самовизвачеІІИя аільво А неуnереджено, користуючись власв:им розумівиям 

щастя й добра. 
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ОднІU<, для того щоб реrулю.атн відвосІши між тоДJ,ми, надаючи Ім pla
ILi права І! можлпеості, ивдостатm.о лише моральвmс установок, а потрібне 
38RОНодавче забезпечевв.я. Прккцнп соціального сnівіСJJУВІЦІва тодей у де· 

мократичвому сусnільстві керується основн•rм заJ<оном - Конституцією. 
Прввл!ивя, реально обмежене констuтуцІсао, або поmтпчна система, що 
сШJрастьси ва коnституцІао та ковстnтуціАuІ Ме'І'ОдІІ правліиив, вмивастьси 
конституцІоиаА/.3.моJІІ. 

Демократія - органічна форма людського буття. Не в усіх країнах, які 
обрали демократичппй Шl1RX розвитку, вона швІІдко набуває найкращнх 
форм ІІІе 3авжди вирішуєасі проблеми. Проте не ісоує краУни, nа род яко І не 
првrнув б11 демократїі. Насамперед така аооулирність демократії вІtклика· 

? • Яка із цінностей демокра'Т!ї 
дІІЯ еас наА88ЖІ1иеіwа? 

на U Ц\НІІОСТЯМІІ Та ТИ:М:В МОЖJШВОСТЯМИ, ІІКJ 
вона нвдає дла жuттедіиJJьиості та розаuтку 
8}( окремо і люд1ши, так і суспільства загалом. 

§51. ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ 

Кормено nри~ 
ПригадаRте ознаІ(И авторитарного І тотмІтnрноrо nолІТИ'<НИХ режимів. НааедІть 
nриІU1али та км~ режимів з ІсторП або сучасності. 

ПолІтичний режи.м держави характеризує сукупІLість прийомів і ме'І'Одів 
зд!Асненнn nолітwшої влади. Це сукуnнІсть характернuх длв певного виду 
держван оолІтичнпх відвооин, засобів І методІв реалізаці'і мадu, вва:внuх 

стосункІs між державnою влалою і суспІльством, домІиуючuх форм ідеологіІ, 
етапу політичної культури. Розрізвають демократич:вий, ТО't'алітарний та 
авторІІтарннй nолітичні режими. 

Демократичний устрій, беззаnеречно, має низку nepeвar, до вюа можна 
віднестІІ такі позиції: 

• демократіJІ дозВОАНє всім сусnіл.ьнюо rpynaм виокрем.ити ВІІасuі потреби 
та rармонІАnо узгоджувати свої іитересІІ з державни.мu; 

• наявнІсть зворотного зв' RЗКУ між рішенІUІмu владn і реакцієюсуспільсrва; 
• демократична співпраця дає змогу враховувати рІзаі політичні погляди 

у процесі ухваленна nол:ітичнmс рішень; 

• ІІ&ІUІнІсть ооозиції, ІtRa передбачена демократичmш устроєм. сnрияє 
всебічному аналІзу тв вчасній критиці оолІтичrrнх дій влади; 

• періодична коІfКуреитна виборнJсть влади забезnечує своєчасне внnрав
леІJНІІ помилок, Гlf}"tкe кориrуваmІа політичного ку~у. 

Плюралізм в економічній, поmтичІІііі, соціальній і культурній сферах 
сприяє пошуку найкращоrо варІаuта розвитку. Зокрема, у більшості сучвс· 
в.их держав Існують nарламевтс.ькі, презІІДентські й зміша..ві (парламент

сько-nрезидентські) форМІІ правліния, що не заважає цим краївам бутв 
ДЄМОКраТІІЧЮІМИ. 
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Лех 88118ІІС8 ( 1943 р.н .) 

ПольсwсиіІ nопІтичниіІ t nрофсnІЛКО8ИіІ дІяч, nр&ІІО38ХИС>Іик, 
nрезидент ПольщІ у 1990-1995-х роках. Працював еnеtетри· 

ком, браваІСТиІІ>іУ участь у nрофсnІnк080му жиnі. У 1980 р. став 
сnІвзасновником •СолІдарностІ• - nepwol незалежноТ nроф· 
сnІnки у СхІднІіІ ЄвроnІ. У 1983 р. отримав НобеntВСЬІ<У nремію 
миру. ОскІnwси комунІстична вmща вІдмовиnае11 видати ~!ому 
пасnорт, nремію 8ід iloro tменt отримаnи дружина і 1 З·рtЧниА 
СМН. НаfороджуІО'fИ премІЄІО, НобеntВСЬІСИЙ КОМtтет 383К8ЧИІІ: 
•/Jil Леха Валенсм хараnеризуваnИСJІ ptwyчieтtO у nраrненні до 

розе'яза- nроблем iloro креіни WІІАХОМ neperoeople І cnoвnpaцj, не вдаючись 
до насильства. Лех Валенса Н8М81'88СА 38/10'fаткувати дJа/ЮГ мІЖ орrа><ізацією, 
яку nредСТавnяв- •СоnІдарнtСТ10• -та вnадою. КомІтет I88JtCIIЄ Валенсу вираз
ником nаnкого бажання свободи й миру, яке - незважаючи на нерівні умови -
звnиwаЄТЬСR неnереборним в усіх народІв світу. За часІв. коnи зняття наnруги 

й мирне розв'язанн• конфnіІСТІВ є надзвичайно nотрібними, зуснмя Валенси 

надихають І слугують nрикnадом дnя наспщування•. 

ПорІ.внІІЛЬниІІ аналіз сучаснuх держав, де демократія проісиувала понад 
п'ятдесят років, засвідчує, що вони характерпзуютЬ<:я високим С"І'УПевем 

відnовІ.дмьвості урядів перед С80U&и виборц.m.-.І, користуІО'І'ься довірою 8JJ · 
борців, розвивеВШІ гро:wадявськНN суспільством. У ц11х краJвах існує розrа

лужена система со.цівт.поrо за XJІC'fY, що забезпечує достатній прожиткоаи it 
рівевь навіть найуразлпвJшим соціальвпм верствам населенНІr. Тому зараз 
мало хто 8аважуєтЬ<:я відверто нехтувати демоІtрІ.Ітісю. Проте, вивчаючи 

основи демократu, ми не можемо обМJшутиlШтаввя про межі, пастки, труд
нощі та слабкості демократІІЧИІІХ ІистІттуцій. 

Вади демократії є продовженням іІ переваr. Так. па виборах може пере
могти не вайкращий кавrщдат, а той, хто вміло побудував С80Ю о&редвоборчу 

КамІІавіJО. Деколи люди втохлюІО'І'ьсв від демократіі- копи nарпвмевтські 

спухuвя трІ1В810ТЬ rодивами, ба навіть уnродовж тижиів, пересічвому гро
мадянину а.е починає здаватися nорожніми бмачкІІNо. Вів nочинає праrвути 

м1цної руки, яка б запропокувала прості 11 ефективні рішеннв, і ладен під· 
тримато 6у.ць-якоrо диктатора, що обJц.яє швидке розв'язання всіх nроблем. 

Так сталося в деяких краІиах, де демократіл трІІвtІла uедовго. Так, у 
1922 р. Муссолів-і вдалося легко скоростатися поміцuою та вкрай корум

аоавnою італійською демократією. За кіn:ька років молоді демократичпі 
інституцІ1 Польщі, Литви, ЛатвІl та Естовіі 6уЛJІ поваленJ вввелідок вій · 

ськовrІх переворотІ.в. Це сталося тому, що демократrrчноlі устрій ва ета
пах ставомеНІія можебути економічно веефектrtавим й коруМDоВІUІИJІ, не 

заажди швидко привосити соціалький кир, політичку гармонію, вільmПІ 
екопомічВІJЙ рrrвок. 

Та у другііі nолови:ні 70-х - ІJВ початку 90-х років ХХ ст. пройІШtа ХВJJJІІІ 

демократизаа,іі, що охоппла краІиІJ Європи, Азії та Латиuсь.кої Амерl!Ка. За 
цей перІод дем.ократ.ичнJ режІІми змівюm автор1rтариі майже у ЗО державах 

світу, серед яких була 11: УкраІна. 
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1 Як ви вважаєте, чому демо· У зв'язку 3 тим, що демократичні зміни в 
кратія має обмеження та недо· Україві розпочалися ва тлІ переходу від олв-
ІІІКИ, • які саме? нової до ривс~<ової економію-І, соціального роз-

wарувавкя населакия та недостатньої уваrи 

до культурної сфери жкттєдіЯJІЬвостІ сусnільства, процес демократu3JЩіі 
суспільства 1\ держави проходить тут nовільІtіше, яІж у країнах Цевтрал:ь
во-Схlдвої Європи. 

§ 52. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН 
В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ 
(Дnа 81l<J'totltHA 1<4 rtpoфl4ЬHO.Wfl pL8Hi) 

Корисно nриrІІД8Тн 
Що таке peф8peнJJ)'Ot? З яких пнтан .. мо•е nроtІQДІ<тнся рефере>Ідуw? 

Демократів ях по.nітnч:в:ий режим передбачає антІІВtІУ участь громадив 
у вирІwекиІ основних проблем суспільного життя, оокрема питань держвв

вого ytipaJJJtiивя. Права І свободи людmm можуть бути забезnечевІ .mtme за 
умови залучовни громадив до держвввого упрввлІнвв. Громадянв можуть 

братtt участь в управ.'1івв.і державою npsuco або ппосередкого но. Грохвдяв
ська участь - це рац.іонал:ьва, усвідомлена, довготрквала участь людей у 

суспільному житті, діяльності громадсьюtх оргавізацІй і об'єдJІ8.ВЬ, іх зв
лучеJПІя до вирішення 88.ЖJ1Нвих суспільв:вх nроблем. 

ПряюrіІ вплив громадля ва політиJ<у держввв відбуваєтьслШJІяхом у•аас'І'і 
в референдумах тв плебІсцвтах, роботи в органахдержаввої алад11 таорrввах 

м:ісцевоrо СІІНОВРІ\дУВ88НЯ. 

• РеферендfІ.w - це всенародне опитуваввя; прийняття виборцями рішеввя 
з конституційних, 38J<ОИОдавчих чи imuиx внутрішньо· чи оовиішвьопо
лІттtч:ВІJХ питань. Це одтm з елементів прлмоі демократU'. 

Ще одвlсю формою участі є nAeбtcцum. Істотаоі різmщІ між цими понят

тями немає. Одввк плебісцит nроводитьсл найчастіше для ріше1111Я терІІто

ріальоих шrтавь, а референдум -з пит8.ВЬ прийняття, зхіви або сквсувавия 
ввутрішвіх законів, конститупіі. 

е Л лебісчит- це всенародне rолосу88ВВя з питакня .пержаввоі привалеж
ності певної територu вбо пмітичної дмі держави. 

Залучення rромвдЯІІ до управлінвн сусnільством внЯJІJІJІстьсн у таки:х фор
мах, як створення клубів за івтересаюJ, неур.ІІДовнх орrаиізацій, 11011овтерство 

об'ЄДJІВІІНЯ за фаховим асnектом, участь в органахвлади на всіх рівнях. Самезв

вднки акттmному залучеІІВІО rроммив до управліввя сусп:ільВJDОf СІІJ)8В8ЮІ від
бувастьсн демокраТІІзацІя оо;rітнчвоrо проп.есу а державі, вирішуються ІІВЖJІИВі 

суспільні п•rтвввя та формуюrьсл демократичвl політичні Інстптуrи. 



1:. З.кону України 

•npo -~ТНСІ>КНіf n1 місцееІ ~· ~ 03.07. 1991 р. Н. 1286-ХІІ 
Стаття І З метою за~ня народ08/ІаддЯ І бе3nосередньо1 участі гро

мадян 8 уnравлінні ДІ!j))ІСВ8ЮІМИ та мК:цевими справами 8 УкраІнІ Провод!ІТЬСЯ 
референдуми Референдум - це спосіб nрнйнятnо громадянами України шля

хом ГОJІОСУ88ННА законІв УкраІни, Інших рішень з В8JІС/Іиеих nитань загальнодер

жавного І місцевого значення. 
3аІ(они, іншІ рішення, прийняті есеукраІнсЬІ<им референдумом, мають вищу 

юридичну силу щодо законодавчих аІ<ТІе Верховноі Ради Украіни, Верховноі 

Ради РесnублІки Крим, нормативних актів Президента Украіни, Кабінету МІні
стрІв УкраІ••и [ ... ] . 

Закони, Інші рішення, що прийняті референдумом, на nотребують будь-якого 

затвердЖення дерЖ8&t<ими органами І можуть бути скасованІ або змінені пише 
._:у~ п~баченому цим Законом 

На жаль, сьогодm В УкраІні ДОСИТЬ визькиі\ ПОJ<а3В:ИК громадивської 
участі в сусnІльво-поліnNвому житті держави. Це понсшоєтьсв визкою 

об'ЄКТІІВНUХ факторів. Одвв 3 ОСНОВВ:ИХ фекторів - це ІІІВСОВВ НедОВіра 
громадян до пол1ти'ПШХ орrааіза.ціІІ, що бере свій початок ще за радІІВ

ських часів. Іще одШєю орИЧИJJою недовіро є розчаруванна в реформунавві 
суспіпьоого устрою. Важливим є і той момент, що більшість громадІІВ не 
готова брати актовнуучасть у державних справах •rерез свою необізивШсть

во ки не знають, як пеобхідво nравильно діяm у межах авкону. Тому ЗВДІІЯ 
вхТПІІізацІІ громадни у сусnільво-аол1тІrчnому житті ІІеобхідпо проводити 

просвітшщьку дІяпькість, сприяти іх обі
знаності. Тмож іх сл1д залучати до р\зннх 

громадських неурядових оргвШзацій, орга. 
пів місцевого свмоерядувавия. орrвків влади 

та попітичних партій. Самечерез гро111адську 
участь rроІ<адІШШІ стає активІШК учасв:иком 

державотворчих процесів, що зумовпює тво
реипя демократичного суспільства. 

Назвіть громадські орrанІза- ? 
цІІ, асоціаЦІ1, об'єднання. Яким 

чином вони вnливають на ви

рішення сусnІnьних nитань та 

на деМОІСратизацію державо

творчого nроцесу в Украіні? 

§ 53. ВИВОРИ ЯК ОДИН 3 ІНСТРУМЕНТІВ ДЕМОRРАТІІ 

Корисноnригеде rи 

Чи доеод;оnося вам брати участь v будь-якик виборах (наnрикпад. v межах 
шкІnьного самоврядування)? ОбговорІть сеІА досвІд з однокпасниками. 

Понлття вибори таке ж містке, я:к і демокра m IR. І може означати як фор
му зд!Аснення вародовладдя, так і сnосіб формуваннв й оновпенпя оргавlв 
урядування. В11бори бу.ІШ та є ввііnоширепішІІМ демократИЧНJІМ способом 

здобуття влади, ововлев:ия особового складу П орrаніе та іnстнтуцій. 
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8 Ви6ори - це вІІсувевня сnільuотою wпяхом голосування одного або групи 
nовноважних nредставників для делеrоваuоrо внконаrшя rромадськІІХ 

фув:кціtі. 

Зазвичвіі метою виборів є формувания мади. 8.nада в суспільстві - це 

насамперед загаль ва воля, яка може зобов' язуватrt до чогось вільну люд:~шу, 
цілком підпорядковувати їі собі. Загальна воля, ва вІдніву від зввчайиоrо, 

С88Вільиоrо прІІмусу, передбачає пояльве, поважве ставлеивя громадив до 
8JІадІІ та Ії уставов. 

Віддвючrt свІtі ronoc на виборах, громадявив краІви иемовби укладає свОЄ· 
рідну уrод:у з певuою політичною силою (партією ч11 окремим депутатом) про 

тимчасове передання їй своєї часткІІВJtадв. Отож акт rопосувавия ва виборах 
можпа оцінити вк процедуру такого передВJІНв, а ухилвnвв від участі у ІІІ

борах- ІІR незгоду передвваm маду, розпорвджатнсв нею в таюtі1 спосіб 
абоnак відмову від своєї частки мадІІ. 

Фолософська АУ"'"а •Громадянин -зr_о_д_е_н __ з_ус--,м-а--~--ко_на __ м_и_,_н_ав __ і_ть __ n_р_и_й_н_я"'~ 
тими суnроти йеrо волІ, І навіть з тими, я~І карають його. якщо він наІІ8JІ(Иться 

nopywиm котрийсь 3 них. Загальна воля - це незмІнна воля всІх членів держави; 

оаме заедяосм ій вони є rромапянами и ~льними лоодьми Коли народним зборам 

nроnонується я~ийеь закон, товщ ни><. власне ІUЮІ<У'ІИ. еимаrа10ть не затвеРА*вН

ня чи ІІІДІ<идання - йnетьс.~ лиwе про nере&~рку тоrо. чи вщповідіІє він заrІІJІь

ной волі що є ВО/1810 цих зборtе Вщдаоочи евtй голос, кожен ВИС./ІОІІЛІОЄ власну 
АУМІСУ про закон а 3 пщрахунку усо< rмосов народжуєтЬСА деІСЛар&ЦІ!І загально! 
воло. Отже. ~оли nервеажає думІ(ІІ, nротилежна моой власн•и. це доводJ<Ть nиwe 

те, що я nомилявся, І що рео;і, якІ здавалися мені виявленням загально! волІ, не 
були ними. Я~що б nереважила моя партикуnярна думка, я мав би робиm нв те, 

що я хочу; саме тодІ я й не був би вІльним• 

Жан-Жак Руссо, 

·Суспиrьна )'rQ.QВ. дettЮICPllr/111 предстsfІtІнцтео•, 

---- 3 роздІЛу •Про rолосу8SнНІІ• 
Демократrrчurtі! лад, окрім іншого, передбачає перІодnчuу ротацію, змі

КІОванІсть особового CJ<JІ&JXY opraal в мади та адіі!снюваного ними курсу. Вез 
та коУ змінюваностІ неодмінно вшmкає загроза невІдповідності діяnоості 
влади та реальннх потреб сусnільства, у кьому поwнрюються застіі!вІ і! на

віть руйнівні ІІвrtща, влада ІІПІ\8JІІІється неспроможною валежІІШС чввом ре
аrуаати ва зм1юt, що вІдбуваютьсІІ, втрачає свою легітимність, настає криза 

влади й сусnільства. 
Під час виборів rромадяии вирІшують, вка партІп чи політична cИJta має 

керувати сусоілЬС1'1Юм у настуnвий визначетІЙ проміжок часу. 3авдІfКJІ вибо
рам утворюєтЬСІІ nравлпча біл:ьmі<:ть, вІІзвачається оnознціІІ -структура, що 

ковтротоє правлячу політ1rчву силу. 3'111!ЛJ1ється можлІІвість ко8ТрОJІЮ rро
мадянамв .ІtіЯJtЬності державних •шноввиків, схвалення чи засудження влади. 

Вибори зд:іІіснюJОТЬСЯ завдаки lcuyвamno виборчого права. Термів •вибор
че nраво• має два звачеВJіІІ. По·п~ршt!, це 1вститут конституційвого орава, 

ІІКиІі складається з правових норм, що реrу.tDОють порадок надання rромвдя-
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нам права брати участь у виборах. По-Qруге, виборче право- це суб'єктивве 
право громадяшша бути учасником конституцІйво-правових стосунків, що 

ВІІІІИКАІОТЬ під Ч8С виборів. 
Як право громадяни:ва, виборче право поАіляєтьсн ва актигне та nacu8нt. 

Актввве виборче право - це ветаноалеве ковствтуцією вбо 38Ково,. орвво 
громадиІrива оборати, тобто брати участь у аІtборах в орrапи державвої мади 

та орrаІШ місцевого самоврядування шляхом голосування, бути виборцем. 
Паскане виборче право означає право балотуватися ва вІдповідві nосади, 

тобто право бути обJ)8ІlЮІ. Можливість надання ахти~ввоrо А пасиввого ви
борчого праве зумоВЛЮЄТЬСІІ певІDUІ:И аtUІОІ'ВМИ до nотенцІйних учасввкJв 

виборів. 
Виборче право може обмежуватися цевза~ІІ. Вибор~ий цен3 (лат. сtпвив, 

від сепвео- роблю перепис, опис)- це законодавчо визвачепІ умови й озоа
ки. яки:м повинна відоовідати особа, щоб одержати право обирати або бути 

обраиою. 

СІ-•ІLУ вІІіІ8оwос:ТІІ8рСІП8ЙСWСМІІІСреІн PYW І ІІА 8ОІбор •ІА цеtа 
Cllit0118 21- 25 рсІІdв. 1989 р. у '*-11!6рм?енІІІін СТ8110•11 18 рсІІdв. Нвстуn• 
ноrо року roA с:вммА цеtа був npмllнtrrмA у ФРН. США. а зrодом - у ФранцjJ, 

Іт8ІІІІ, WицІІ, ІсnанtІ, ГрецІ! та Ін. ЗберІ1'118По011 рЬниЦІІ мЬк •-и цензае1t1 ДІІІІ 
ІМСІорчаІо ВІm•ІОІО А П8СІ8ІІОІ"О ІІР88 (на вмСІорах у -а,_". П8Р/ІВІtеІІ· 
тl8&8rwll, ІІІ І ;DI Еірм181 • • РосІІ~ ПІІ88 Н8СІ7 В 'ТІо у siцj 181 21 року, 
ФранцІІА ~· - 181 2З рсІІdв, Яnпні - 20 І 25 poeda). У д.нІ, НІАІІР~. 
ФінnІІІUІІІ, WІІР ІІР'І. YropuuН, УІсреІнІ. С-.ІІІіІ:ОІІІ цеtОИ А/ІІІ ВІm•ІDІ о Р 
П8СІ81101 О а6\18І0ТІІСІІ ТВ СТІІІОІІІІІТІо 18 рсжІа. 

У різІІИХ кpaluax виборч:! цензи можуть встаоомюватися 3а таким11 

озиакахи: 

• ~ро.-АіJ•нстео: 38звичаА вим.аrаєтьсн , щоб виборці буnІІ гроМ8дИІІВІІІІІІ 
цІєі краіии; 

• еік: JІіховиІ! ценз - це встаІJовлева заковом вимога, згідно 3 яt<ою пра.во 
участі у виборах мають громадяин, котрі досяrЛІІ певвого віку: 

• еконоА<Ічний, соціая&н.ий тА осеітній статус: у деяких краівах участь 

у виборах заборонена представнІІКАМ духовеветва або військовослужбовцям. 
Крім того, у де8Хи.х краІвах держслужбовцям, щоб ба.лотуваnІсь на пеану 

виборчу посаду, необхідно спочатку звільюtтись із держустанови; 
• стат&: бі.nьmість демократичних країн trадаютьоДІІакові виборч:! права 

чоловікам і жінкам, але й досІІснують краІни. де жінки не можуть повною 
мірою реалізувати своє виборче право: 

• 11остійне АІісце ІІрожиеаннJІ: у дея:ких краівах вІІборче право вадається 
пише тим громадвиам, lfJ<i прожВJІВЮТь у тій чи ін:шій місцевості протягом 
певного часу; 

• zроА<АіJІСнс&кий статус: часто держави заборовяють брати участь у 
виборчому процесі особам, 3асудженпм за тяжкізпочюm. Крім того, зазоtІ
че.й обмежується участь у виборе.х осіб, що страждають ва важкі ncиxiчrtj 

38X80piOJI8.ИJIJI. 

........._ 
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Тема 10 

Існують обмежекив дnв пасиввого ВІtборчоrо права. RапрІП<Лад, нееи6ор

нІсть - це обмеження можлmюсті ба.потуеатвсв кавдвдатові ва оредстав
ввцьку посаду; ~су.-Існість tюСад- заборона займати оеваі DOC8JIЯ оротв 

НавІщо, на вашу думку, nо

трІбНІ ВИбори? З АКОІО М8"ГОІО 

вони nроводяться? 

І'ОJІІІ строку повноважень виборивх посадових 
осіб; означає необхіАв:!сть вибору між двома 

nocaд8JUI. якuJІ хає бути здійевевий або до, 
або п.іслв проведення виборів. 

1848 р. вnерше С«аСОВаІіО майновий вибор<tий ценз (Франція, ) 
ШвейцарІя): J 

1858 р. вnерше заnроваджено т-аємне голосування (ПІвденна Аасrралія); J 
1893 р вnерше виборче npaeo отримали жІнки (Нова Зеландія). --
§54. ТИПИ ВИБОРІВ. ВИБОРЧА СИСТЕМА В УКРАІнІ 

Kt rщ-.. .о nриrадати 
З ІІКОГО віку rромадяни УІфаіни можуn.ІІ]дАІІsати св~ ro.noc на ІІИборах? З якого 
еІку можиа висувати сво10 кандощатуру на виборах народних деnут&11е УІфаІни, 
nрезидент-а УІЦ)аІни? 

Існують різв1 тшщ суед:Ідьно-полlтнчнІІХ виборів, залежно відїхньої ропі, 
звачеtшя, прнчІІв проведекив тощо. За предметом обра.юrя розрізняють ви

бори прtJидtнтськІ, парламентськІ та мунІциtІОJІЬІІl (мІсцеві). 
ВідnовІАно до ора•аин проведеJШв вибори можуть бути: 

"'Р~ОІІими (nроводяться у зв'srзку із закіtrчепшrм термІну оовАоважеиь 
вибориого органу); 

• поаса"ер:оеuми (оризиачаюrьсв через дострокове припкиеввв ввборвШІ 
органом своєl діяльності - розпуск парламенту, смерть в.бо відств.вку оре

задевта краін:и); 
• додоткоеими (оровоДJІ'l'ЬСВ AJU1 оооовневвв представІПЩЬJ<оїуств.нови, 

вхщо з \І складу з різИRХ орnив вибуJUІ один або кілька членів). 
Розрізниють вибори пряА/і (кОЛJІ громадввв безnосередкьо визnчають, 

хто обійматпме відоовідальву сусnідьву посаду) та опосе~дкоtJані, коли оста
rочве обранив здійсюоє колегіальвий виборниіІ оргв.н (вапрККJtад, обрання 

президента nврламеиrом, як-от в І'І'ІІJІЩ. 
ЕфекТІІВІІІсть виборів вбачають у функціонувапкі тієї чи іншої в.иборчої 

системи. 

• Bu.6op~o системса - де сукуnність уств.вовлеІІих заковом прв.вил, які 

регулюІО'І'ь перебіг виоорчої кампанії (3магв.ннв ІІ4іж nар'І'івм:и і І<81ідн
да'І'Іu.ш та спосіб rолосуван:нв), а також спосіб визначення nереможців та 
розподІлу між ними депутатськпх мандатів. 
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• 13 Закону УкрІІ1нн 
•nро•нборнн•rюдннхдмrутат/8 Укрвrнн• •Ід 17.11. 2011 р. NI4061-V1 
Стаrrя 15. Вибори деnутатів мо)І(уfь бутм черговими, nо~ачерговими, no· 

вторними, nроміжними. 

Чергові вибори деnутатів nроводяться у зв'язку Із закінченмям конституцій

ного строку nовноважень Верховноі Рад» Украіни І не nотребуюrь окремого рі
шення про tx nризначення. 

Позачергові вибори де11утатів nризначаютьсR Президенrом УкраТни з nІдстав 

і в nорядку, вотвновлених Конституцією Украіни. 

ПовторнІ вибори деnутата nризначаюrься в одномандатному окрузі Цен

rральною виборчою комІсією у разІ визнання виборів деnутатів у цьому окрузі 
такими, що не відбулисR, або якщо особа nІсля Ії обрання не набула деnутат
ського мандата в nорядку, встановленому цим Законом. 

ПромІжнІ вибори депутата nризначаються Центральною виборчою комісією в 

nорядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового nриnинення nовно

аажень дenyra.ra, обраного в одномандатному окрузі. 

Головною озJІвкою, що вjдрізвяе одву виборчу систему аjд івmої, є порядок 

визначекия результатів виборів, тобто розnоділу депутатських мандатів між 
каJІдидатаМJІ чи партіями. Серед основних тиnів вибор'ІИХ систем на.звімо 
.tUJЖopumapнy. пропорційну та з.мішаІІу. 

Суттєвою ознакою .мажоритарної (від фр. rnajortte - більшість) вибор
чої системи є те, що резуn:ьтати roлocyllaJilJЯ тут визначаються за ознакою 

більшості За мажоритарвої виборчої системи обраним по виборчому округу 

вважається той кандидат, яки>! nдобув установлеву більшість голосів. 
До nepeaar мажоритарвої системи иалежить, насамперед, те, що вона 

сприяє створенню стабільних урядів, котрі спираються ва парламентську 
більшість. Крім того, вона nерсоніфікує ВІібОри, тобто кожен виборець 

знає, за кого саме вів голосуеве і хто його представляє у 1JРедставн:кцько

му opraнl. 
Головні вади ціе:і светеми стосуються nереважно розподілу депутатських 

місць тв nредставництва різноманітних груn івтересіа. Так, голоси, подані 

за кандидата, srкий зазвав поразки, пропадають, і виборці, що голосували 
3а вьоrо, не матимуть саого nредотавви:ка у вибориому органі. Крім того, за 

такої систем:n можливий ви:nадок, коли, вввіть набравши 49 % голосів ви
борців, nартія ие потрашпь до nарламенту. 
П рспорційш nредставшщтво походить з ідеі:. що вnлввпар'І'іі ввnрийнят

тя суспільно значущих рішень має аідnовjдвти кількості Вііборціа, які го

лосують за ве.ї. ПроnорцІйна виборча система r'руитується на пропорційвій 

відnовідвості між кількістю завойованих голосів та кількістю отриманих 
мавдатів. Виборчі округи за такої системи можуть бути або иаціональІШldИ 

та охоnлювати всю країну, або поширювати св лише у певаому periolli. Якщо 
за мажоритарвої системи округи можуть бути як одвомавдатЮІМИ, так і ба· 
гатомандатШfМИ, '1'0 38 nропорційвої- ЛJІШе баrатомаидатннми. ВІfбори тут 
суто партійні - 38 місця у представкиць кому орІ'ані змагаються ве окреЮ 
каядидати, аполітич:кі партії. 
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м- ентів 13 Закону УКІМТНff ] 
.про еиборн наро.qннхдапутатІ• УкраТни• а(д 17. 11. 2011 р. NI4De1- VІ 
СтВТПІ І . НароднІ деnуrатм Украіни обираооться rромгдянами У~раТни на 

ОСЖ>ІІJ заrальжх-о. рівноrо І nрямого виборчоrо nрава шля)(ОМ таємноrо rо.по

суеання. 

КілЬІСЮНий С1UІад ВерховноІ Ради Украіни становить 450 дenyral'ia. 

Вибори деnуrатів здІйснооооться за змішенооо (nроnорцІАно·мажоритарнооо) 
системооо: 

І) 225 двnуrатtа обираооться за nроnорц)йнооо системооо у заrапьнодержав
ному баrатомандатному еиборчому сжрузІ за еиборчими сnисками ~WW~дal'ia 
у депуrати від nолІТИЧних nартtй; 

2) 225 дenyral'ia обираоотье11 за мажоритернооо системооо ВІДНОСНОЇ бІльшості 
в одномандатних виборчих окруrах. 

У різних краШах формувмrnя вJtборчих crmcкi:e відбувається по-різному. 
У деяких краШах. наприклад Украіні чи Лортуrалії, вокоростовуються так 

звані •жорсткі сJШско•, кол:п місце кожноrо кавдидата визначає партія, і 
виборець не може ВШІИJІутп оа персонапьюtй склад фракцІ! вj,ц цієї партІІ у 

представпsrцькому органі. В І.впrях країnах вихористовується так зцна • про
nорційна Сttстема з преферошr.lями•, коли, rолосуючиза nартію, виборці nо

значають відповідними померами тих ка1щидатів, яко х вови воліля б ба•што 
у представuицькому орrакІ. За такої системи думна виборців враховується 
орв розnодІлі місць між депутат8!ІІИ. 

Переваги пропорцІй.ноТ сrtстехв nолягають у тоху, що вона дає амоrу: 

• домоrтІІСЯ повної відповідвості між кІлькістюотриманІІХ партією голосів 
та кількістю здобутнх нею мандатів, тобто сnраведпюtості представющтва; 

• бути nо•аутими молодим і невеликим nартіям. 
Однак і пропорціІіна система має своі недоліки. Втрачається зв'язок між 

вtrбордІ<МИ І! депутатом, водночас піАви.щується ВПJІИВ на депутаrів партUІ

ноrо керівництва. Адже від иьоrо знаЧНІtJоІ чнuом запежtать, які саме рішення 
будуть приАшаті, а не від виборців ЧІ~ власвоrо розум1ння справи депута

том. Крім тоrо, прихід до представющько~о орrвну велико{ кількості nор
тіА може призвести до neвttoї розпорошеності апади. Аби заnобігти цьому, 
створюються парл.аме.втськІ коаліді,іта укладаються nартІііні уrоди. Проте 

ісП)ТВ8.Ііня оарламевтсько1 коа.'Ііці.ї найчастіше ОЗНАчає, що малі оартІІ м.а

ють вепропорцііі:во веІШJ<ІІіІ і нерідко вирІшальюdІ вплuв на формування чи 
розnуск уряду, в також на всі йоrо рішення. До того ж таЮ угоди й коnлідії 

часто вІІnвляються нетривалими та швидко розпадмоться, що дестабІл1зуе 
nолітвчну ситуацію у краін І. 

Щоб викорttстаm перевама та послаботи недоліки цих сnстем, у деяких 
краівах (наприклад, ФРН, Румуніі) використовуєтl>СІІ J.мІшаІЮ, або пропор

ційно·:.ажоритарІЮ система. За цієі еветемn част•mа маидаrів (зазвичай 
від 80 до 50 о/о ) розооділяється в одномандатних виборчих округах за мажо
ритарюtм приІЩИПом, арешта - за оропорціі'шим пршщипом у багатомав
датнях округах. Така виборча система дозаоля:є забезпе'Іитн компроміс між 
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сораведJІJІекм rrредставвицтоом rромадяп та стабільвlстю n ефективністю 
роботи парламенту, припуокас самовисувюшя окремrrх кандидатів. Kpи

тwus цієі системи відносять до іі вад те, що 
депутати, ккі працюють у тому семому оред

стаави:цькому орrав:і, об~ються ЗА рІзюrм 
правилами. 

ЯкІ nepeearи та недмІІоІе'] 

можна аизначмтм у ІСОІІІІІІІІа .. 
борчих СИС'ТеМ? 

§55. АВСЕНТЕl3М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 3А ПОРУШЕННЯ 
ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ 
(Д 11• 1/UI/'Uitlt .. НО ttpoфiJtЬHOACfl рЇІІКЇ) 

Корионо nриrцети 

Чи зобое'язанІ громадяни УкраІНи брати участь у виборах? 

Громадкии можуть братrІ участь в yпpaJJJJ\вкi державою, а можуть з різ
ких причин не воливати на д;іяльвість орrавіа влади. В авторижарних дер

жавах громадяни усунені від впливу на державку владу. У демократичщrх 
державах rромадя:в.и можуть самоусуватися від алади за власюLм бажаnnям. 

Н'е таемн1щя, що деякі людr~ ве ходять R8 виборп. У сучасні і\ політолоrіі на 
визначекия цьоrо квищаІснуе спецівльюrІі термін- абсентеУзм. 

8 А6сехм~і'.І• (від лат. abaentla - відсутність)- ухллякнв виборців від 
участі в rолосуваквl на виборах парламенту. президента, місnевІІХ орrаЮ. 

влади. 

Абсевтеізм вrrкккає з таких оричпн: 
• аооліти'Іиість громадян, тобто баftдужІсть до політичнmс процесів 

у державі; 
• роочарувакнв в омІтtщ!, втрата довіри до влади; 
• в:изьхиі\ рівень оолітичrrої компетенці і виборців (иевпевиевlсть у ора-

DІІл:ьвостІ вибору); 

• СуМ:віВІІ В МОЖЛИJІОСТІ ВПJШJІ8ТІ1 ва ІІОЛ\ТІJКУ, 
• низька значущість результатів rшборів для гроNадКІІ. 
У більшості краі:в світу в полі'І'ИЧВому житті за сучасвпх умов беруть 

участь 10- 50 % васе.qеквв, І це вважається нормальвим для оравовоТ де

мократпч:ної держави показютком електоральної (виборчоі') активності. 
В Україні паселевки постуnово звІt)(аЄ до тоrо, що право не брати участь у 

виборах є певід'ємии.м правом людської свободи поряд із прмом ве віддавати 
свій rолос cnlno й безоrлкдво, цівуватІІ 11 шанувати lloro, вІІмаrатІt повагу 
до цьоrо права. 

Дехто оереІ!мається проблемою абсентеїзму з оrтщу ва те, що через неба· 
жаввя в:иборців голосувати подекоmt виНІІкає нерівкоміриє оредставнидтво 

в політиці Jвтересів різп:нх соцlальквх ГJ)YD- мевm вктивnl rpynи врешті· 

решт мають мeІrmtm політІrчшtі\ вnшtв. Водночас відзначастьсв, що іrиорус 
вибори зазвича/І демократично оалаmтоваие rромадквство, коли ліви11 ел ек-
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торат є більш д:исr:tкnліновав:им, що І при3ВОJІ.ІІТЬ 110 консерва.ціl nоточвоrо 
ставу речей. · 

8 из ка держав штучно обмежує е.бсевтеіом, застосовуючи до тих rроме.двв, 
які Іrворують вибори, певні санкції (вважJІється, що впершеобов'язок голо
оувати ва вибора.х було встановлено иаприківnі ХІХ ст. у Бельгії). Однак у 

розвІtнеІшх демократич ких кpalue.x, які не nередбачають nодібних саикціі!, 
абсентеїзм набув ще бІльwоrо розмаху. До діл:ьшщь змвичаі! nриходить 40 % 
амерstканців, фраицузів, анrлііІдів. НадУЮ<у ексnертів, основвою nричиною 
баі!дужості декоrо із західноєвроnейців або американцівдоанборів є те, що 

вони вnеввеиі у стабільностІ власвого добробуту, незалежно від nі.цсуvкІв 
голосування. Навіть у сусідвій Польщі виборчі дільниці відвідують лише 

ЗQ-40 'Уо васелеивя. що має nраво голосу. ТакЮІ чином, ввні поке.зВИJ<и npи
cyruocтi громадян ва виборах в Укрвіиі(бQ-70 % ) є досить високимн. 

r
J!Jt!J!~· і!іІ(р8УІt8іІ:J$і]. і:JІ!,І•f# .. jд.іі;Р;*;;••;м;,~що;;~~8СТОСО8УІОТ. саtuСЦІім ухмn•ннw у ем6орах, 

І ІІІІА цмх сакІЩІА 

С.нкцfі 

A8crpkl АдмінІстраnоаний штраф або уs'!\знення nротягом 4-х ТИЖІ<і8 

Арrентмна Втрата npaaa nере6увати на державнІй C/I)'Ji(бj ynpoДOIIJI( 
__ __,ЧJW)X~ роюв 

ГрецІя ЗасудженІНІ до nозбаапе;оо!еолі еІд МІСйЦІІ до ІХЖУ ....:....._ 

'JУреччина Засудження до nозбавлення волІ 

І Беnьrія Штраф залежно від кількості проnущенИJС виборІв 
Італія 

І Прізвище тих, хто не відвідує вибори. вносmься до сnеціаnь· 
них nереnікІв nopywниsdв, що виставnя10тьоя на загальний 

ОГЛІ!д nротягом n'яти pOt<jв 

АестраnІя ~Ф 

МекСМQ==Штраф= -------
Проте широкий сnектр еасобів nолі'П!ЧИоі участі дає актив11mо1 rромця

пам змоrу вnливати на діяльв1сть держави. 

Політи'Іні 1щбори не заодлтьоя елаеве до самоrо лише rолосуваивя. Це 
wирокиіі ноМШІеко заходів ТІ\ nроцедур, призначений дJІя формунаяви ке
рівн их орга.нів у державі. ГоловІШМН серед цих процедур є такі: 

• призвачеиия виборів та визвачевня дати іх проведеквя; 
• анзаачеІШЯ внборЧJІХ округів І виборчих дільн иш; 
• уrвореиия виборч:пх комісій (цеитральвоl, окружних, територіальних, 

діЛЬІПfЧНПХ); 

• складания сnисків виборціа; 
• висування та реєстрація кандидатів; 
• nроведевня nередвнборчоТ агітації; 
• власне rолосувааня; 
• підрахупок голосів; 
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• оnрилюдаmшя резуnь'І'атів rо:посу:ван.ІІJІ; 

• nроведення в разі необхідності повторвоrо rолосувавв:я чи noll'l'opmtx 
виборів. 

Учасники вgборчих перегонів хочуть nеремоГТll й використовують длв 

цього різиоманіШ метода впливу. Такий вплив може бути заковним або не· 
закоІпtим. Заковвий вплив ВІUUІДаЄ"І'ЬСJІ у о·равила nе.редвиборчої вrіт~~дії та 

rолосуваввя. Незаковиий сnосіб може бути використав.ий nід час організації 
всіх виборчих процедур. Вочевидь, що будь-який вплив, який оорушуе ви

значення дійсвого волевиявлеивя громадка, карається заковом. 

Щоб заnобігrи участі у виборах так званих технічни.х каІJДИДатів та na(>
riй, акі не користуються иа.віть м:івімальною а:і.дтриМ1<ою виборців, але 
ускладвюють процес виборів, у девки:хдемократичвих краЇВJІХ заnроваджу

ють обмежевнява реєстрацію кандадатів тв nартійних СІІЯсків за доnомогою 
збору nідnвсів на іх nідтрю.n<у qи внесения грошової застави. 

Незаконний вnлив ва nеребіг виборів можливий на бУдь-якій стадії ви

борчоrо nроцесу (наnриклад, nоданни неnравдивих дан:их npo ка.вдцдвта або 
невключення громадя:е до виборчих сnисків). Та особJШВе зва.ченвв мають 

деІІЬ rолосував.вя та встановлеввя резуnьта'!'ів.виборів. Саме ва цих стадіях 
можливі такі серйозні nоруше.и:ня, як З!ІfуmеввSІ громадив nporoлocyвarn 
за neвaoro кандидата або партію, використання nі,цроблевих виборчих бю

летенів, тиск ва члеnів вuборчої комісії nід чао встановлення результатів 
rолосувавяя тощо. 

І М08010 дсжументІа .J 
/з За.кону УкраТнн 

•nро-борннародн-депутатtаУкраrнн• а/,q 17.11. 2011 р. Н.4061 -VІ 
Cтarm 5. Участь громадян України у виборах. деnутатів в добровільною. НІхто 

не може бути nримушений до участі чи неучасrі у виборах. 

Ст8Т7J1 б. Вибори депутатіа є вільними. Громадянам Украіни забезnечу!ОТЬСЯ 
умови ,мя вільного формування своєї волІ та іі вільного виявлення nри голосу
ванні. Засrосування насильсrва, nогроз, обману, підкупу чи будь-яких Інших дій, 
що nерешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волt ви!Юрця, 
забороняється . 

Cтarm 7. Голосування на виборах депутатІв є таємним : контроль за волевияв
ленням виборців забороняється. 

Статmд. Кожний виборець голосує на виборах особис;о. Голосування за інших 
осіб ч.и nередача виборце"' права голосу будь-якJй іншій особІ забороняється. 

Cтarm 114. Особи, виннІ в порушенні законодаасrва про вибори деnутатів, 
nритягаються до ІфимІнальноі, адмІнІсrративноТ або Іншої відnовідальності в 
nорядку, вС'Тановленому законом. 

Щоб заnоб.ігт:и ТВКШ4 поруmенвя:м, законодавством. УкраІии.передбаче
во, що у виборчому nроцесі можуть брати участь офіцій:ві сnоотеріга'lі від 

партій (блоків партій), кав;цидатів. ва виборні nосадв, а також cnocтepira'li 
від громадських організацій, .івозем:в:и:х держав та м:іжвародаих оргавізацій 

(аай:частіmе- Організації з безпеки і співробітництва в Європі). 
Чесвість І. nрозорість ВІ.lООрів є озuакою демократично !'О сусnіІtьства, а в де-
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? ЯІd, на вашу думку, суспільні яких вnпадках- необхідною умовою встуnу 
38/'РО3М несуn.усобІ nopyweн· до мі живродвих орrаnІзац!А, валаrодженвя 
НR виборчого nроцесу? A(Jry· дІшnоr.~атичв:их, ековомічІІИХ такупьтурtсих 
МІН\'УЙТ8 СІОІО дум~у. вІдноси11 зіJшш1dи краХtІамtІ. Тому надсилав· 

ня іно."JеМНІ<Х cnocтepiraq\в для оцінки вибо
рІв у тій 'ІВ іRшій державі широко вІfкористовуєтьса в орвкткцім:іжнародюtх 
відносив. 

НШвідом:ішою і найвІІJПf1!0вішою rроNадською організацією, яка oni· 
кується nитаюtЯМІІ Gапобіrаивк порушенням під qac вnборчого процесу, є 
Комітет виборцІв Украlіш. Ця везалежиа орrаmзація, заснована в 1994 р., 
не пише проводить МО8іторивr ВІtборчнх кампаній в УкраJ'ні, в й вамагається 
nід.еищити правову грамотвість та активність громадян у сфері 38ХJ!Сту coorx 
прав тв інтересів, а також приділяє значпу увагу просвіті вnборців. 

Ефективвість І демократичність виборч:nх еветем перевірЯJО'І'ь зв допо· 
могоютаких критеріlв: 

• GабезпечеІШя сnраведяивоrо rrредставв:ицтва іптересів різопх груn 
громадян; 

• сnрWІВВЯ nолітичному структуруваввю сусnільства; 
• сприяввв встаяовленшо nрацездатного стійкоr'О уряду; 
• GабезпечеІШя прав меншив ва справедливе представющтво. 
Можна зробити вttсвовок, що відnовідно до цих критеріів оціRкв виборчих 

систем ве ісвує ідеальвої свстешr виборІв. Зазвичай демокрвтвчпJ еветемп 
првrвуть вкомогв ближче вабл:изитttся до запроввджеввя цих критеріfв 

ужиття. 

ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

ПереаІр себе 

1. дайте ВИЗ-ННА ООН~ демократія. 

2. Роз~ийте основні nринЦІ<nидемократіі. 
З. Схарактеризуйте Ідеали та цІнностІ демо~атR. 

ПомІркуймо 

1. НаасілЬІСи, на ваw nom11д. nринЦІ4n nоділу влади ІІЗJОU'ІиеиR дr1я деt.ЮІСРаТИЧ· 
ноі держави? ВІдnоеІдь арrумеН1)'ЙТе 

2 . Чому вибори є необхідними? 
З. Які сусnІnьнІ Gаrрози несуть у собі nopywetiня еиборчоrо nроцесу? ВІдnоеІд.ь 

обrрунтуйте. 

ПреЦІQСмо таорчо 

1. Створіть переnІк nepeвar та недолІкІв демократичноТ держави. 

2. Заnропонуйте ІІ/18СНИЙ орецеm» усунення абсентвІзму. 

З. Наnишm. еое на тему •Що сnонукає rромздян брапо участь у виборах?• 



ми Ви 

Побачите, що ЗМІ-
не nиwe д*І!Ре/10 І10ІUИР4ЖнtІ 

ІнформацТіа сусnІлІоствІ, 
а й засІб формуааннІІ 

rромадс~окої думки 

ДІзнаєтес~о, •ке значенн11 
М810ТІо ЗМІ Д/111 формуаанНІІ 

rромадJІнсwсоrо сусnілІоСТ88 

ЗрозумІєте, а чому 1101111rає 
ЗtІrtеННtІ цензури і чому за 
КОНСТМ'ГfЦІєю Укра·.ни аона 

заборонена 
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§56. ВИДИ ТА ФУНІЩtl ЗМІ 

t( pttl"' 10 t"' ІІt4f8Д8ТМ 

Щодня aawl ріднІ, б.nмзьоd, сусідм, друзі cnyxacrь радІо, ~итаооть rазетм, дмвлІПЬС:~> 
телевізор, бІrато часу nроводять у мерехі Інтернет. З цкх джерел еокм ~р<~а.ооть 
ІнформацІоо. ч .. уяеnяєте ви жмття без озка~ених джереn? Я осу роль у сусnіnьстві 
ІОНИ 8ИК0нуt0fЬ? 

УспІшае фуокціоиуаанвя демократичноrо сусnільства, участь громадян у 
nол1тпчuому nроцесі, їхня компетентність пеможливІ без достуnу до актумь

ної інформаці!: про подіі в сусnільстві, nродіяльність уряду, nepeбir вибор~. 
оnрилюдІ.ІенІІя nриі!.uя'l'ИХnостаuов і законів. ОсобпІТве місце в цьому процесі 
обмінуіІ поширення інформацііналежить засобам масової інформації. 

• 34co6U. .-асо•оі U.фор.аищіі-це nеріодичні друковані видаивятаінші засо
би поширення івфорха.ц!І, сnрямовані ва охоnлення uеобмеже1.1оrо кола осіб 
з метою іх oпepaтmmoro івформуванв.я про под!J та явища у свіfі, oxpe>ilil 
креІвІ, певвому реrіові, а також ва вккона.вия nевRПХ соціат>вю< фуmщій. 

ЗМІ nоділяJОТься ва іJрук<ХЮяІ та tАtктроннІ. Першу rрупу склад810ТЬ 
періодичні видаввя (rазети, журнали, бюлетенІ)та княжни, а.цруrу- аудіо

візуальнІ засоби: радіо, телебачевия,Іитернет. 

У наАда.вв:іші часи, щоб nовідомити сусідів про настуn ворогів, 38ШLIDO· 

вали багаття або дзвокили у дзвони. Деякі африканськиі nлемена 11 досі 

закони Хамураnі (XVIII cr. рр ~t.e.) 
один Із наІ\даІІІ<іwих nриІ(ІІадіВ 

ПОWІІренt<R інформаЦІЇ 

ВІtКОРІІСТОВ)ІІОТЬ тамтами ДЛЯ nовід О· 
млення о ро noд.iJO. Звичайно, таким 

чrшом можна лише сnовістити про 
факт rroдiT, не розкр1s:ваючи її змісту. 

Методи nomпpelJlJЯ масової інфор
м.ації удосковалюватJсь уnродовж 

розвитку JUОдства та техв:ічноrо про
гресу. \uфор:~о~аціІІ сnочатку nошнрю-

88Jlась усно, а з розВИТRох nuсе:м.нос

ті - ПІІСЬN080: Ва nanipyci, Паnері, 
кам.еві. Із ввии:квеНШІJІ( .црукврства 

з' кв пл пев друковаві засоби масової 
інформац!У. 

ГаЗЄТІІ, які дещо ваrадували сучас

ні, ВІІJШ.RJІІІ після впваходуЙоганном 
Гутенберrом у 1450 р. дрУJ<арс.ькоrо 
CT8JI ка, ЛКи/1 ДОЗВОJJПВ ШВИДНО КОпію· 

вати велику кількість nрим.! рвиків та 
істотно ЗUІlЗІІТТt вартість газети. 

Наступниі\ nрорив у розвитку 

ЗМІ відбувся у ХІХ ст. із вянаходом 

телеграфу, телефону та радіо. На по
чатку ХХ ст. розпоч8lШ регулярно 
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Першою друкованою rазетою у свІті вважають •Столичниі! вІ
сник•, що виходив у Китаї у VIII сторіччі І містив ІнформацJю про укази імnера

тора та найІІ8ЖЛивІші nодіі. lf друкували 38 доnомогою дерев'яних дощечок, на 
яких вирізали Ієроmіфи, а nотІм ІІІЦ)иеали тушшю та робили вІдбмтІ(и. Те)(Ж)ІЮІіЯ 
була доеолІ незручною. осІdnьІ(и вІд частого ВИІ(Ористання дощечІСИ дуже швид

ко nсувалися. 

травслюва'І'и рвдіопереда'Іі, а з 30-х років !Іцrпулого століття 8 ваше життя 
упевиево ввійшло 'І'елебачев:вя. Радянський Союз 'І'рВВСЛ:Юва:в першу тел еві· 
зійну програму-в 1939 р., а реrулярве мов.леввя розпочалося 1946 р. 8 Москві. 

Першиі\ телецентр у К11єві був nобудовавий і почав nрацювати в 1951 р. 
Наступв:ий стрибок у розвИ'І'Ку мас-медіа відбувся із настввв ям космічиоі 

ери та заnуском пер.mих супутників зв'язку в 60-х роках ми:пулого століття. 
Сnравжня революдія відбулась із влваходжеввям [отераету, коl\111 'ютІ!рrrи:х 

мереж, електронвої nошти. 
Сучаеві ЗМІ дозволвЮ'І'Ь .цовестп до тирокого загалу інфармадію ос8іт

в:ього, професійного, сусnільво-nолhичного, розважального характеру. 

Особливе значення для вільного фуuкціо.вував:вя суспільсnа має різнобічне 
вuсвітлеuвя сусnільно-nолітичних nроблем. Саме ЗМІдають змогу чітко усві

до!\ІН'І'Jі наяввість nроблем, сформулювати можливі m:пяхи їх розв'язання, 
зrруnуввти прихильників, висвітлити результати діяльності. За їх доnомо-

гою влада можесnілкуватися з rромадявами, 

І'роМІ\дВНR- ВИСЛОВJПОВВТИ СВОЄ СТВВЛЄВВЯ 

до діяльності влади, політичні СИJІИ- nро
ВОДіІТИ агітацію за свої програми. 

Яка роль мережj Інтернет -'! 
у розвитку ДВМОІ(рВТfі? 

· ' ' У 2008 р. американсьасоrо студента-журналіста ДжаіІмса Бака в 
Єrиmі заарештувала rюnІцІя, коли він фІльмував антиурядоеу демонстрацІю на 

вулицях міста. Єдине, що він естиr зробити,-це кинути з мобІnьноrо телефону 
у свій бnor короткий заnис: •Заарештоеени!І•. ВІД!щзу nісля цьоrо талефон кон
фІсІtУеаJ1и, але 1\oro друз1 IIJI(e встмmи звернутися до nосольспа СWд та ЗМІ . 
3аІІДЯІtМ цьому хлоnця еід/'ІустМЛи не 8ОЛІО IIJI(e настуnного днІІ. 

ПІд час rром8ДЯНСЬІ(Оrо КОt4флІІсrу в Ірені, де не моmи nрацювати Іноземні 

журнаnісти, наІІнадjІІнІшмм та найоnератмаІіІwмм джерелом останнІХ новин став 

сервіс мІкроблоrів, І(ористуеачІ ЯІСОrО лиwе 38 кІnЬІСІІ тижнів наnисаnн 220 тис. 

nовІдомлень. 

за матерІаламн журналу •КоресtІОНдfІНТ», NІ28 (367}. s~t~з 1.07.2009 р, 

Ключозим критерієм свобоДі! інформації є різномаїття її джерел і вільний 
достуn до них. ЗкаЧВИ111! досягвввням вільних ЗМJ е те, що свою думку щодо 

тих Ч'2 іmпих nнтавь може висловитв як більшість, 'rВК і меиmість. 
До rоловних фующій ЗМІ в демократи'Шому сусnіл,t;стві калежа.ть такі: 

інфорІІІtІЧіІlшІ-отрвм8ІІВJLЙ п.опшреввяlвфсрмацііnро ввйввжливішіло
діїв сусnільстві, яка впливає ІUІ формування громадської дУЮ<И з рjзюІХ nnтавь: 

осІІІmнІІ - ЗМJ доносять до rромадяв nевні знаввя, якl в nодальшому 
дозволяють їм орієнтуватися в суперечJІНВкх: nотоках івформ.ації; 
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ІІОА/mи•моі СОІfІ4АІиІjІі - через ЗМІ rромадяnи 38С801010ТЬ певві ставдар

ти політичної поведіякn, цінності й пор)(}), що д03ІІОJІИJОТЬ ім ада.пту118ТИСІІ 
до реальності; 

контропю зА діАn•нІстю сv6'схтів еподи, Ь: критики - ЗМІ івформу
ють як про позитюІні, так І !Іро негативні факТJІ ,цІмьuості уряду, окремих 

nосадовців. І хоча ЗМJ но можуть застосовувв'1'И юридичві сашщіІ П]>О'1'ІІ 
поруШІш:ків, вони даю'1'ь ЮРІtдичяу й мор&.JfЬну оцінку подій та осіб. 

ІСо61JІlз4ІfІІ1но -ЗМJ спонукають людей. до певних дій чидобездівльностІ. 
Осно&Ою функцІонування вільних ЗМІ в суспІльствІ є своtJода сАова. 

Констптуційиі rарантіі сВQбодв преси- невід'ємна ознака деvокрsти-rвоі 

СJІСТЄЮІ ЗМІ. УсвІдомлеппя nьoro факту привепо до тоrо, що вже в перші 
роки везалежності Верховною Радою та Урядом Укрsїни було прийнято 

понад два дес.sтка закоподавчих актів, що реrуЛlоють діяльвість ЗМІ. Ух 
аналіз дає можливість стверджувати, що на державвому рівні гарантоваво 
право ва Інформацію, \'І відкритість, достуnuJсть, па свободу обміпу нею, \'І 

об'єктшшість, достовір~rІоть, повноту й точність. 
Проте іспують і певІt! законодавчі обмежения щодо впсвlтле1111я івфор· 

мацІі у ЗМJ. Законом обмежено свободу висвІтлення проблем, JrК! зачіn&.· 
ють Інтереси нацІопальноУ безnеКJі, загрожують терuторlальній цілісності 

країни , 3AJU[JIIUUOТЬ АО порушення суспільноrо пормну та зл:очиниих дій. 
заплямовують репутацію людwm. 

Розуміючи, наскlльюt потужвІrй вmmв мають ЗМІ в сусо:і.п:ьствІ, різні 
o.on\"tКЧ"Ri сипи_ па.м.&.r&.10'Т'ЬС.R ~ав.оа--ити и.а.n. я-м-м-м коптоо..n::ь, зас:t'осоВУ10-

ЧІІ до о ворожих• ЗМ1 та журналістів вепрас&ОмІр•.•і мЄ'tОди. УтверАжею•в 

r Чому 8 ДfІМОtф&ТИЧНИХ КреІ· 
-nотрібно відображати дум· 
r.y Cllnwuocтi А -.wості? 

свобо.ци слова може також етрюІJуватttся 

через суоере\ІJПІВУ 38КОІ10Д8В'fУ базу, ЗВЛОЖ· 
ність від позиц!J власпака засобу масово\: 
інформації, відсутність громадськоrо радіо 

та телебаченвя. 

§ 67. ЗМJ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОУ 
ДJ'МКН. СВОВОДА СЛОВА ТА ЦЕН8УРА 

Кормено nриrвдвтн 

Як вмиває Інформація, ІІКУ ви отримуєте з телебаченнІ!, радІо, газет, Інтврнеtу, 
на ваше ставленнІ! до сусnІльних nроблем? Чи змінюється ваша особиста думкв 
nІд 81\11ИВОм тако! ІнформаuІі? 

Громадською думКОІО вазІІвають колек-rпвве ставлеННJІ певаоі спільнОТJr 
а.бо надіі в цілому до певної сусnlльuо.ї проблеми та wлwв іІ розв' я38.НВJІ. У 
АЄМОКреТИЧНО!оІ}' сусnlльстві rрQJ\ІадСЬКВ ду1ІІК8 ВЄ 388ЖДИ буває од:иорІдвою: 
адже суспільотво складається 3 різно.манІТЮІх груп, кожній 3 яких ПРІІТ&· 
манШ власві Інтереси та ставлеННJІ, а тому й думКІІ цих спlльнот можуть 

не збігатися. Тож постає проблема узrоАЖеІrия Ц/ІХ Іитересів, формув011ни 
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rромадськоУ Д}'1ОШ біл.ьшості. Ураховуючи, що у різюtх краіиах, 30Крема 

11 в Україні, ЗМІ кор>Jстуються вищим ріввем довіри серед населеавя, ніж 
уряд (за д8НJJХИ соціологічних досліджень), cue Ум належІІТь особлива роль 
у цьому процесі. 

Моао~юОДд~о~~~·~г- J 
М,.".родн";t fi8Іtr про rромІІДІІнсwtІ те nonfТtf'lнl n~МU 

• 18rрудн•198гр. 
СrаТТJІ 19, § 2. Кожна ІІІОдІОна має nраво на в/ль;,е вИСІЮалювання своєї дум

км: це nраво 8\СІІІСNає свободу шукати, отримувати і nоwирювати р/3ну інформа· 

цІtо пІде\ незалежно ВІД державних кордонів, усно, nисьмово чи 33СО6ом IJl)Yr:Y, 

чи ХVдо*-"іХ форм вираження , чиІнwими сnособами за 8/18СИИМ вибором. 

КонстwтуцІrІ YqмTНCwtoT НародноТ PecnytSn/Кif 8(Q 1918 р. 

§ 17. [ ... )Громадянин УНР І ніхто ІнwиіІ на території П не може бути обмеже
нні! у nравах слова, IJPYXV· [ ... ) У виnадху державно! конечности (nід час війни 
або внутрІwнІх заворушень) можуть rромадянські свободи бути частю обмежені , 

частю nриnинені. ( ... ) КотрІ rромадянськІ свободи І в якІіо\ мірІ мають бути тоді 
nриnинені, має означати сnецІальниіо\ закон, виданий звичайним nорядком. 

Деколи буває й так, що урядові необхідно вдатиСJІ до непопулярІПJх 

заходів, які А.цуть урозріз lз громадською дую<ою. V твхкх Вl!Падках ЗМІ. 
анкоауючи свою фуакцію контролю за діями влади, інформують тромадян 

про від:повідиу проблему, подв\О'І'ь арrумевти •за• та •nротяt. Таки:м чивом 
вони вбо змlню\О'І'ь громадську думку накористь неnопулярНJІХ рішень, або, 

у ІІІІПІІДКУ виявлення помнлок, мобілізуІО'І'ь \І на боротьбу Із порушеннями. 
Відrук громадськості на nовідомлення ЗМІ 3алежить від перекоали:вост!, 

дока3овості позицій журоалІстів, їх незвавгажованостІ. Проблема чесності 
ЗМІ лежить у мощині стосушdв ЗМІ з влвсником,13держввою, з журналіс

там 11, зі спожпвв чвми. 
Деякі масвики ЗМІ вважВІО'І'ь, що завдання журналіств -донести волю 

кермав:нча, спово звсвоаЮІКа видвння до широкого заrелу. Західні теоретики 
визначВ\О'І'ь таку методику роботи як •суб'єктивну журналістику•. 

Проте демократпчва преса повкава базуватися ва прnпципово інших 
засадах. Журналіст мусить якомога об'єкти:внLше подавати інформацію, ВІІ

кладат>t факти з максІrМальво пеІtтральною івтонви.ією. Безумовно, nовиістю 
усунутІ! ВПЛІШ ІІОЛЇТИЧЮІХ ЧИ фtИВJfСОВИХ івтересіВ ІJОМОЖЛИВО. Але ці ЇВТО· 

рес11 вІІзначають лише звrальІІУ концепці.ю, стратегію ВІІдань. 
V Фрвнціі, наприклад, маlіже не існує газет - окрім, мабуть, комуніс· 

тІІЧвоі •L'Hwnan.itЄ• - які б видавала окрема nолітична партія. Проте всі 
ЗНВ\О'І'Ь, що •Figarot, нвприклад, СJDШВ'І'Н3ує правим поліrнЧНЮІІ силам, а 
•Le Monde• - лівJUІ. При D.ЬO!IItY тв сама •Le Monde• може дозІІОJІИТИ собі 
досить різку критику певних лівкх поліТНЧІПJХ діячів або ініціаТИ'В. 

V стосунках ЗМІ а державою існує чотириноделі взаємлн. ТотІІАіmарн4 мо
дельастмовпюєабсоЛІО'І'ИЯЙ ооотроль над ЗМІ, тут навіть відсутвяrрвв плю
ралізм. За аеториm4рко1 моделі преса має~ти урядові, •роз'яснювати• 

громвдянІUоІ правильну nолітику. Модель сочuм•ко1еІд~tоеідал.•кості вета-
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вомює межі функціовуванн я ЗМІ, 38JІИІШІJОЧИ за собою право 38КОаода.вчого 
етручаввя в певні тематичні сфер11. Лі.&рrмьна модель стввпть перед пресою 

38JІданпя с.пуrувати суспільству. бути • сторожовим псом• демокра'І'ії. 
Можля:sість висловлювати власні думки вголос, конструктивно тв сп ра· 

вадливо критпкувати свій уряд, не боячись nри цьому бути піддаввм репре
сІям і переслідувавням з боку влади- криrорШ, що відрІзняє демократичне 

сусnільство від тотв;пітарвого. 

Свобода слова як складои частикавходить до свобод:и Інформації: кожен 
має право віль.во збира тя, зберІrатн. використовуитtt та пошярювати Ів фор
мацію усно, письмово або в інпmй спосіб і нв свій вибір. Здійевекия цих прав 

може бути обмежене заковом в Івтересах ваціовальооt безпехи, територімь· 
во і цілісвості або громадського порядку з метою аапобіrавия 3880рушеявям 

чи злочинам, для охоровв здоров'я васелевия,для захисту репутації або прав 

lкшюс людей, дпа запобІrвнвя розголошеІJlІЮ інформації, одерЖВІJої кояфІ· 
деrщІйво, або для nідтримавил авторитету й неуnередженості правосуддя . 

----оонl СтвТТR 19. Кожна людина має nраво на С8Ободу пере~онань І на само· 

вираження; це nраво КІІІОЧ&Є С8Ободу 6езnереwкодио дотримуватися саоіх 

nереосонакь та свободу UJУКВ'ТМ, отримувати А nоwирюеати інформаціtо та Ідеі 
6удь-11осими засобами А незал8JІСНО від державних осордоніе. 

СтВТТJІ 15. [ ... ]Цензура заборонена. 
СтВТТJІ 34. Кожному rарантуєт1оея nраво на свободу думки І слова. на вІ11ьне 

вираження своіх nоглядІв І переконань. 

Забезпечевяи rромадяnськrrх та політичв:в:х прав иерозрв:вво пов'язане з 
демократНЧВІDІ суспільао-полІтІJЧJІЮІ ладом. Тому тільхиза умов демократІr 

мoЖJUUii визвІUІВJІ тв здійсвеввя поввою мірою rромадянськпх і політичккх 
прав особвС"І'ОС1"і. 

Рв30м з тим, свобода слова має обмежеВВJІ, адже кожна свобода, доведе
ва до межі, може призвести до розбещеності. Ще у ОrародаввUі ГреціІ були 

ветановлеві обмеже.ввя ва nідбурювІUІВJІ до заколоту та бунту, ваклеn (ВИ· 
споелювания свідомо веаравдквої івформаці1) І богохульство (крк'І'ИКа peлlrlr 

та образа реліrійоях nо'fуттів віруючих). 
Автиподом свободк слова є це.кзура. 

• Цnurpc (від лат. cenвere - розглцати) - це контроль офіційпої влади 
38 змістом, випуском та поширеавя:м друко88Rоі продукціІ, ахіетом і ви· 
ков&JІ.ВВN(показом)сцев1ЧНІІх поставовок, радіо- іІтеле.візій:вих передач. 
а Інколи іІ приватпого листу:ааикя (перп;tОСТрація) з метою недоnущення 

або обмежеява поШJІревня ідей та відомостей, які ця влада визнає зв не· 
бажані чи mкідли:вІ. 

Цензура є одоією 3 ознак тоталІтарних режимів, якІІІ8Маг810Ться здійоІІЮ· 
вати воезагІІJІЬRИЙ, тоталь ни А контрольвад усіма сфера.мв життя суспільства. 
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У таких державах ЗМІ виконують функцію іпформаційво-rrроnаrавдистоько
rо обслуrовуваввя режsшу. Звича!шо, за таких умов про жодну самостійвість 
або свободу слова не йдеться. Оскільки такі режими ве приnускаютьіснував
ня оnозиції, то бУ/ІЬ·ЯКа івформація, що стає 1ЩІІбаавям широкосо загалу, 

має бути •вадjйною• та •перевіреною•. 
Сам.е такою буда ситуація в СРСР, де Існував жоІЮТкий цензурний конт

роль, а роль ЗМІ зводилася до вихваляаня тапідтр.t{МКИ існуючого режиму. 
Перебудова та гласність ваnри:кіяці 80-х років миаулого сто.піття дозвоЛШІИ 
радикальва змівити цю ситуацію. 

Шсля здобуття везалежності й обраяuя демократичного ш;nяху розви

тку перед У країпаю uостало завдавня забезпечеRRя демокра'І'ИЧНИХ засад 
д;вль.вості ЗМІ. Ці прабл.еr.m зaa.iimJfВ відображеЮ'Ів в Конституц!У УкраІЮ'І 

та івши:х законодавчих актах, що регулюють д;яльність засобів масової ін· 
формації в УкраІв:і. 

•П'ять років жорстко! дискусії - n'ЯТЬ posde ІнформацJТ 
через газети тв радІо навчили наш народ думати про сnрави країни. Саме ті, хто 
більше за всіх критикував наші цJлі, своєю критикою СПОН)'І<МИ наших громадЯн 

думати й розуміти ці цілі, а розумІsочи - nриймати. У такій дЖ:кусі! 1-!И навчили<:іІ 

думати як народ•. 

Теодор Рузвельт. 26-й презндеІ'{Т США 
flu рол .. ЗМІ у 8ПІІИ81 rром8ДСЬІСОС'УІ на 1111аду? 

§ 58. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ ПРЕСИ 

Корисно nригадати 
Чи nовинні nрофесійні журиалісти дотримуваТ>1СА nевних норм під час поширення 
Інформації npo сусnІльнІ подJі? 

Теорія соцімьвоr відпоаідальності визначає перехід журвалістт<и в.ід орі

єнтаціі на необмежеву свободу до усвідомлеgвя певвої відnовідвльності uеред 
сусmльством. 'ti nослі,І(овкики вважають, що громадвюm зобов·язаний бути 
належно nоінформованим з важливих сусmльних питань, а ме,ціа, відповідно, 
мають падавати І! ому найважливішу івформацію. Соціальна відповідальність 

преси nередбачає домівування відповідальності перед сусЩльством та ефек

тивніші механізми соціального коІІ'J1)0лю мед;а, що має забезnечити пріоритет 
важливих со.ціальних функцій над комерційними цілями. Водночас теоретики 
цього наnряму закликають обмежити регулюваsшя з боку держави. 

За сучасних умов пол:ітJrчиі новини дедалі більше перетворюютьсл ва то
вар, і журналІст в·е може залmnатись абсолютно вільв:и:м і неаалежи:и:м у своіх 

судженнях.1Іроте особJІИВу небезпеку несуть факти політwч.иоrо маніnулю
&аmіЯ. тобто спроби змусити .ІІЮдей до дінль"Вості або безд;яльності всуuереч 

іх інтересам. До маиіпулюваяuь належать: 
• прима nідтасовка, фактів; · 
• з~ а інформаціr інтерпретаціями; 
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замовчува.нuя невиrідпнх фактів; 

поширеивя брехні та наклепів; 

використання стереотипів, навіwуванпя ярликів. 
'ГаІ<і факти оозбавлнють rромадсьІ<ість правдиsої івформадІ.ї про nодії або 

окреМІt.Х поп:ітнІ<Ів, позбавляючи її таJ<.ИN ЧRIJOM мож.пи:вості зробити інфор
мовавий вибір. V пр<m<~я:u:ніпD.ІІітНЧRому маніпуто88JІН:ю особлквоr pOJI\ 
набувають морально-етичні якості журнап:іста. 

~оеою деііёУмектrу-

Преамбуnа 

Кqдекс професІіfно1е,_" 

J'О88РМСТ'88 •ІfЮФесІіІнюt ~ 

Члени товариства nрофесііІних журналістів 888)о(8ЮТЬ, що nросвіта громад· 

еь«ості- це nередУМОВа сnраведnиеостІ й основа двмсжратfІ. 

Обов'RЗ<Ж журналіста -сnрияти ре8JІЇЗ8.ц/1 цІєІ мети за доnомогою f10WY1CY 
істини та забезnечення об'ЄІСТМВНОГО й усебічного еисеІfnеннІІ nодій І nроблем. 

Журналісти, незалежно від Іхньої сnеціалізації та вщ того, яІМА засіб масовоТ Ін· 
формації еони nредставляють, nовимнІ сумлінно й чесно служити сусnільству. 
Професійна чеснІсть- цв нврІжниR камІнь, на 11кому r'рунтуЄться довіра до жур· 

налІСТа. [ ... ) 
ШукаІіте істину та nоеідомляйте npo неі. 

Журналісти мають бути чесними, неуnередженими й смІnивими nри зборі, 
аимадІ та коме.,туваннІІнформац!ї. ( ... ) 

Робіть шкоду мінімальною. 
Журналk:ти, ЩО дотримуються npe8W1 nрофесійно181МІСИ, СТІІІІЛАТЬСІІ IJI) джереІІ 

Інформації. до nвроів своіх реnортажів І до кoner як до ЛІО,ІІВЙ, nдних nоваги. [ ... ) 
Будьте 11езалежними. 

Журналісти МаІОТЬ бути ЖІзаnеЖІ1ИМИ Від будь-ЯКИХ інтересів, за ВИНІІТКОМ 

nрава громадськості бути nоінформоваІ1010. [ .•. І 
Будьте відnовідальними. 

Журналісти вІдnовідальнІ nеред сеоіми читачами , слухачами, глядачами й 

один nеред одмим. [ ... ] 
НвофІційнні4 перемад Оксанн ДащаІdесокоі 

------ __; 

СоцІальна вІдnовідальнІсть преси І журнап:істо.- це вІІзнання і вю<онання 

зобов • язав:ь nеред сусnільством в інтересах його rармоніі тв nоступу. Обираю· 
чи цІлІ А кетоди своєї творчості, журнап:іст водночас вик.,tІJ<8Є до жпття І аід· 

nовідні ефекти, вибудовує tхюо nріоритетність. Серед них основними є такі: 
гуманlтарниu- результат вплt~ву журиал1стськтс творів ва моральні 

наставови особистості, на її культуризацію І соцІап:ізацІю, ва орІєнтири n: 
соціальної поведІюш; 

соцІаАьний - результат впливу журналістських теорів через посеред· 
mщтво цільовоr аудиторІ У иа громадську думху І сусnільну сsідом:Ість, ва 

полІтиху держави, оа еконоЮчв:ий, соu.Іал:ьн:ий, культурний роз.виток нації, 
ва дlмьність усіх струJ<тур соціуму. 

Чиннпк соцlал:ьвої ві.цпоаідальвості npecнl журиаліста nосrі.йно зростає 

у зв 'язку з РадJІкальво ономюв8Rою останнімя роками ковфlrурацією yJ<pa. 
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ПОfІСНІТ'Ь П0НІПТІІ .w)PН81111cr· •? 
СЬ/(8 в'nfQ та~ 
JЦQпое(Мт.нІсть. 

інської дійсності та іі політичноУ снстеJІІJІ- І 
перехІд аІд парпаментсько-nрезrtдеН'І'Ської 
республіки до nрезидентсько·парпамент

ськоі. Йдеться сьоrодиІ П]Ю три ocuoвui '------------" 
вектори озссаченої відповідальностІ: 

• ІвформацІйве забез11ечеuня nлюралізму сусnільної думюt; 

• 38XttCТ прав і свобод особистостІ в її протистовині з бюрократією; 
• пІдвrпцеuuя ефективності державuої в.пвдд ва основі ковООJrІдації 

сусnільства. 

§ 59. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАХНИ 

Корисно nриrадатм 
Приrадайте роль самвидаву та ruати .Літературна Укра Іна• уnробудженнІ rрома· 
дянськоі сеідомості в часи nеребудови. 

Рообудоаа правової, демократичної українськоІ державд немОЖ!ІJПІа без 

nереходу від івформаці.йвоі зs.крrJтості до інформацІїшоУ светеми відкрито

rо сусnіпьства. Відбувається віпьпвй обмів ідеями та інформацією, а дів.поr 
nопіТ1ІЧНПХ C.JtJJ через ЗМl сприяє укоріненню пОJdтичвоrо ппюралізху. Ви
конуЮЧІ! функцію rром:адськоrо контролю за діяюt нлад11, Зr.n забезпечують 

зворотинй зв'язок із rромадськіСТ10, що стабWзує nопІтпчnу систему загалом. 
ВільtІа преса тадемократи•ше сусrтіпьство волІІВають одне на одвоrо: сво

бода слова допомага.є утверджен1rю вІдкритого й демократІІ•шого суспільства, 
а останнє у свою черrу забезnечує nодальший розвиток І rараитU свободи ЗМІ. 

Сьогодні в Україні зареєстровано 1100 телерадіокомnаній, 3 иах ЗО 
державних. На шпальтах державиих і комерціііии,х rазет і журналів різно

бічно внсвітлюЮ'l'ЬСJІ суспіпьно-пміткчві подіі. які в\дбуваЮ1'ЬСЯ в Україні 
та заП межашс, що дає зкоrу об'єкmвно вввлізувати n оціиюваm подіі. До 
наАаПJtн.вовіших укрвінських ВJtдаиь, бararo з яки:х ВІfХОДІІТЬ українською та 

росіJ!ською мовамu, кмежать тttжневик •дзеркало тиЖІІЯ•, r83ети •день •, 
•Фактсн, журим •Кореспондент• та ін . 

Останuім часом кабули пОШІІРСВВЯ передачі у формоті полlтиЧШІХ ток

шоу, пІд •rac яких rромадІІНІІ мають моЖJІИВість вислухати різні точки зору 
та позІfціі від попІтнчвих діячів держави, почути коментарі відомих поп:іто
логів, соцімогів та інпmх експертів 3 каrальких проблем. 

Важливу poJtь у процесі демократизації uвиJ вІдІrраІО'Ть новіткі кохуні
кацІАві тexuonorii, зокрема інтернет. ЛюдиотрtоtуJОТь реальну можливість 

брати участь в обrовореккі суспіпьно-пміТИЧІLИ:Х проблем, що їх хвв.л:юють, 

збІльwуєтьсІІ відкритість попіт11чюrх івс'І'И'І'утів і поліntкn в цілому, розпш
рюються можлпвості взаємодії громадян з урядовимІІ органами та неурВдо

вимІІ орrанІзація:ми, підвищуються waucи невеликих партій J представВІtків 
омітичшех меІІШИІІзвериутися до широюtх аудиторНі. 
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Оствином чаоом Іно:JеМні 11 вtNизнянІ nолітики частіше викорис
товують мажливості соцІальник мереж дnА сnІnкуаання Із громадянами. Bnae><l 
сторінооо у мережах •Тwitter•, •FaceЬook• або •&ОНТВІС'Те• М810ТІодеnутати рі3ІМХ 
роеніе, І навm. npe30IД8tm4 дерJІС88. TIIQ ВІСТМеНіСть nое'Я38Н8 з тим, що к.tnwc~c;n. 

к~в Інтернет, а також odtowdcn. осіб, осотрІ nocnAнo ІІідАцуІота. coцlanwll 
мережІ, nocnllнo зростає. Наnриклад. в УкраІнІ сьоrодн/ Інтернетом реrу1111рно 
корисrуета.ся nриблизно третина дорослого населення краІни, 38 % nостіІІно 
відвідують рІзноманітнІ СОЦІальнІ мережІ. 

СоціальнІмережІ даоота. можлиІІісn. ШІІ>\дІ{ОГО зв'язку виборців із деnутетвми. 
Наnриклад. Оnеся Оробець, народний деnутат УосраІнм, яке меє сеоі еuунти в 

багатьох мереJІСІІХ, ро3110t1ідає, що вона отримує до 70 % 38eptt8Нio еІд rрома

дян саме через Інтернет. Вона nригадує, як у вереС><І 2010 р. Ій nовІдомили на 

•Facet>ook>o про не381(0Нне будJеництво 38еодV зі сnалоовання cwfml в одІt0МУ з 
районів Києва. Причому один з користувачІв nереконував, що комnанІя-38бу
довник хоче сфальсифІосувати rромадсЬіd слухання щодо ціє1 nроблеми. Деnутат 
оголосила про це лиwв ІнтерttеТ-uналами, але на слухання nриіІшло nонад 200 
громадян І багато JICYI)+Wik:тiв. У резула.твtІ будівництво noнn-. 

За мвтерІfU/аАІМ .ІІ)'РНІІІІУ •Кореспондвнr-, еІд І 3 трмн~~20 І І р. 

Зазнаю<rи ОЕІОВJІеІПІ;t, система засобів масової іяформаціі в умовах нв
ціовал:ьпоrо вJдродженвя виступає як ефекти вв:яі! Інструмент сусnІл ьuoro 

Який телеuнал вам оодоба • 
tra.cя те імnонує наІІбІльше? 

Чому? 

вшшву іі досяrнеІІВJІ rромадввськоІ" маrодв, 

що є ~и:м ф&Jмором фув:кціоиуааввя су
часвоrо демокрВТИ'fВОrо суспільства. 

-------- --

.., ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

"' Перее/р себе 

1. Які ви знаєте засоби масової інфОрмації? 

2. Назвіть механізми захиС'J)' свободи олова. 

З. Схарактеризуйте завдання ЗМІ в демократичному сусnІлЬСТ111. 

Помірq'Амо 

1. Чи оотрІб+ю обмежувати рекnаму в ЗМІ? 
2. Як можна nротистОІПИ маніnуляw1 у ЗМІ? 
З. Які оаrаnьноnоодськІ цІнностІ виховуеатимуться в людей за умов свободи 

ЗМІ? 

,. Пр8ЦІ0СМ0порчо 

1. Розробіть кодекс чесного JКУІЖЗЛЇСТ8. 
2. УявІтьсебе головним редактором журналу •демократичнІ ІнІціативи •. Я оо ру· 

брики ви включили б у цей журнал? 
З. Підготуйте виnуск шкІrоьноІ газети, nрисвячений виборам до органу шкІль· 

ного самоврядування. 
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• ЗрозумІсте, чим нацІІІ 
етнІчна аІдрЬНІІст.сt~ аІд 
нацfіпоnІтмчноїтаІІІС аонм 

Поєдну10ТW:11 

• ДІзнаnесІІ про саітоамА 
досаІд нецІст8ореннІІ 

та змо•ате nроанмІзуаетм 
nроблеми формуаеннІІ 
полІтичної нацfі • УІСра~"нІ 

• ДІзнастес•, ІІІСу рол• 
у формуимнІ нацfі ІІІдІrрк 

нацІонмІзм І амрабите 
масне ста8118ННІІ 

ДО ц.о/"0 ІІ8МЩ8 
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§ во. понятrя НАЦІЇ. 
НАЦІЯ ЕТШЧНА ТА НАЦІЯ ПОЛІТИЧНА 

Корисно nриrадати 
Я~і асоціацJІ у вас ВИІ(ЛИ~ають слова •укра1нвць•. •украТнка•, •українці•? Я~ ви вва· 
жаєте, чому елоеом •українці• можна назвати nредставників різних етнонаціональ· 
нихrруn? 

Термін •в!Щія • (ві,ц лат. nascor - народжуватися) використовувався ще у 
Давв:ьому Римі на означення невеликих народностей. Вів вживається. nоряд 

із терміном •етнос•, що мав rрецьк.е nоходження та означав nлем'я, тобто 
сnільноту людей, nоєдваввх кров.иою спорідненістю, сnільною мовоюта міс

цем проживави я. Із часом значення терміва •в!Щія• зм.іввлось, його почали 
використовувати ва озна'fеввя сnільноти, що уrвормася з декількох етносів 

у результаті об'єдваввя земель, еахоnленнв територій або міграції. 

В Авглії у ХПІ ст. нацією також називали те. що сьогодні ми називаємо 
етвічнимu групами. Згодом французькою та німецькою моаам:и слово 

•ваціа• nочало озва'fати грушІ за nоходженням. Так, студенти Паризького 
університету були поділеаі на чотири надії: високоnоважна Французька 

папія, віддана Пікардійська нація, почесна Норманська нація та стійка 
Гермавська иапів. 

Але і це аначення з часом змівилося, і сьогодві термів •нація• залиmаєть· 
ся таким баrатозвачвим ірізвобічивм, як і багато років тому. Серед учев.их 

немае одностайності у визначенні цього поняття. Одні твердять, що веціа
де національний дух, націовальва самосвідомість, націовапьввй характер, 
інші трактують націю як несвідому психологічну спільність. треті зводять 

націю до спільності людей, що однакоао М8слять, співіснують біологічно, 

географічно та психологічно. 
О,цgак більшість із RИХ погоджується, що папіІІ формується єдністю 

таких засад: 

наявності власвої території- т. зв. •життевоrо nростору•; 

сnільного походження; 
спільної історії; 

власної мови; 
ваціовІІJІЬноі самосвідомості; 

вапіопальвої ментальності; 

спільності економічних та господарських зв' язків. 

Філософська дум~а 
•( . .. ] Нація визначається своїм сувереt<ітетом, необ· 

хіДним всередині дпя Інтеrрашї населення, я~ вона об'єднує, та ззовні - дпя 
самоствердження себе як Історичноrо суб'єкте на базі Існуеення нацІІІ - nолІ
тичнИJ< одиниць тз відносин між ними. Проте rоловна особлиаість нації nоляrає в 

об'єд~~анні населення у сnільноту громадян, Існування яхоrо зумовлюв внуrрішню 
тз зовнішню nолІтиху держави•. 

ДомІнік Шнвппер, сучасна француsька дослідниця. 
Із книги «СnІльнота громадян: про модерну концепцію нацП• 
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• Ho,.U. - це eтпonoJriтlf'tнa спільнота людей, я:кій nритаманний висоюtІ\ 
рівень внутрішньої солідарності та самоусвідомленнв, включенввв в nо

літІІ"!не жнтrя, ісвування власвої автопом \І або праrвепвя до неї. 

Першочергове значеавв длв нації має збережеаня їі ідевтвчвості та купь

турво-моввоі самобутності, свобоца вираження, nодальша коасолідація 
(зміцпеаая внутрішвьоr солідарності), і, з цісю метою, створевив або збере

жеквн аласного суверенітету та попагодження стосунків ізІІІшІtми націями 

або держ8JІ8М 11. 

Існують два основви:х шлвх11 вацієтворевня: етвічиий І nолітuч:вий. 

ЕmкІ'ІК8 ночІ• - це така сnільнота люде і!, вкв ви:вnкас ва Грувті одиого 
або кількох уствлеви:х етносів та об'є,цвується завдаки спіnьноwу походжен
Іtю, мові й культурі. Специфіка етаІчвоїиацJі nолягає втому, що іііспувания 

можпи:ве без власної це ржави, але пародне об' єднания стає нnцією лише тоді, 
копи починає nрагнути політаNноrо самовизuачеввв й самовпражевав. Це 

може бути зrюбпено шпихом створеввв федераці.ї чи авrономіІ в межах певної 
держави або шляхом створевкв впасвої держави. Відбуааєтьсв nерехід від 

нації етвічвоУ до націі державuої. 

ЛояІm~"н" ноІfІя формується головням чаtном аласnою політичною во
лею - волею сnіп:ьноти, вка вс має спіпьвоrо коріавв, моваt, куп.ьтури, але 
ваtспоВJПОЄ єдаtне попітичве праrвеавв створенов єдиної держави. Во ва сфор

мувалас.и там, де свпьна держава вІІВИКJІа раніше, ніж відбулася кут. тур ва 
консопіцація народу. Політична ваців - це співгромцнвство, попітвчве 

об'єдвав:вв тодеіІ - співгромадян о,цв:ієі краІни. У коввеuцІі npo гроWІДЯН· 
ство, кка була розроблена Радою Європи, nоняття громаданетво впзва'!аєтьск 

як аравові відносивu особІІЗ державою без вказівкя на етвІ•ше похо.цже.ВJІR 
цієі особu. У міжяародному nравІ, колn кажуть про нацІї, маІО'!'Ь нв увазі 

саме громадвnськІ або політичні нацJї: амераrкавська нація, українська оа

ці я rощо. У таких сповоспопучепних, кк на
цІональна економ:іха, національпп:і! увівер

сптет або uаціонапьна безnека иаціональІІt 
розуміється саме вк державне, в пе етні<tне. 

ч~ Існує cЬOI'Ollltl 1 УІСр8ІнІ ? 
nолІти~на нацІя? Хто, на ІІWУ 

дум.:у, до нет-..? 

§ 61. СВІТОВИЙ ДОСВІД НАЦІЄТВОРЕННЯ 

Кормено npмr8ДI'n4 

З курсу Ісrоро1 nриrамите, 1 Rкий nеріод 110'18Л" форІ.tуааТИСJІІІ8ІЮдНОСТ1 та шацЯ 
Євроnи. 

На сучасвому етапі розвитку світового сn:Івтовврнствв нації відіграють у 

попіткці особливу роль, воаІІІ виступають гоповшrмя дШовим11 особами на 
міжвародній а репІ. Тому людство ВІtві ак піколя цікавJJть mtтаШJ:я nохо

дження та утеорення aaniJ1. 
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Початком вИJІпквенвя ваціlІ стало форwуваввя ІІарод.носrей:, що належать 
до періоду ковсолідІЩІІ олеміввих союзів. Воно виквляєтьсв у змішував. 

ні племен, заміні кровnосоорід.неІDІХ зв'язків територіальни)І[И. Першими 

склалися вародності рабовласницької доби- давньоєrІшетська й давньоел· 
лінська. У Єеропі це/І процес заверm:и11ся в період класи'tlІоrо середпьоаіч<ІЯ 
(кJuсць XI- XV ст.). З'явилися давньоруська, nольська, французька таІншІ 
народ.~~ості. Народності зазвичаіІ скпадаппся з кількох nлемен, бп:изьких за 

своїм походжевввм та мовою. Наnри:к.пад, поnьська- зі слов'янських оnе
мев: ооnяв, віс:пян і мазовшан. Пращурахи україиціабулисіверяв:и, поnявв, 
руспчі, древJUІИИ. У nроцесі формуваввя вародносrей мова одвоrо з етвіч· 

вІtХ компонентів, більш чнсленвоrо чи розвннеооrо, стає сnіл:ьвою мовою 

народвосrі, а інші мови зводяться до діалектів вбо \поді З1ІИІUUОТЬ взагалІ. 
ОrапоІІJІевня держав сприяло зміцненню вародносrей. 

• НароднJсmь - це етносоціальна сnільнІсть JfІОдей, що проживає на 
спільній території. розмовляє однією мовою і має спількі риси харІІJ<теру, 

nсихологічний скпад, особливості культурного розвитку. 

На зміну вародностІ приходить вапія, вка Історкчuо 8ИНІІ1UІЄ ва осаові 
спіm.вості умов життя, території, мови, свідомості, інтересів, иапіовальвоrо 

менталітету, вац.іовмьвоrо сІUІВду хаРІІJ<теру, що вияаляЄТl><:Я в особп:ивос· 
тях своєрід.носrі культурп та побуту, ековомІчвих зв'взків. Тобто етвІчиа 

щщІя аі.дрізНJJєтьси від народ.ностІ в81ІJІвістю ековомічиої, соц.імьвоі та по

лІтичвоі сnільностІ. 
Формування більшості сучаснвх вапій починається у ХVШ ст. і пов' язане 

з універсалізацією капІталістичних суспілмшх вІдносив та формув&ІІІІЯМ 

світовоrо ривку товарно-rрошовJJ:Х від;ІІосин. НаорІrІ<лад, напрпкJвцІ цьоrо 
століття, в добу ВеликоУ французької революці!, утворилася фра.н:цузька на

цІя: в середиві ХІХ ст., у nеріод об'єдпаивя І талі!, відбувалося формувавНJJ 
Італійської вв.ц\І. а нІиецька нація сформувалася вапрнківці ХІХ ст., пІсла 

об'єд.наввя Rікеччиии. 
Нв вї.дNІиу від розаииени:х краін Європи, процес форwуваввя tranill у копо

ІІіях І пі.дкоревих країнах відбувався значно повільніше. Вmш:к поділ вадіІІ 
118 розвинені, домінуючІ та nрІrrвоблеві, експпуато88Иl, слаборозвwенІ. Проте 

розпад колов.і811Ьвої спстем>J і Вlшяк.веввя на\1 руУ11ах багатьох нових держав 
nрискорІш nроцес формувавІІЯ uацій у ЛатнІІСькій Америці, Афрnді та Азі!. 
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Dроцеся формував:вв кацlй З)І)fовлюють вивихнення дерЖАВ. У сучасно· 

му світі більшість держав е багатонаціональвим:и, тобто ПоедиУІОТЬ кілька 
етносів. Тому одви11 із головних завдаю. дер

жави є підтримапия порІІДІ<У та стабільності, 
злагоди між вародВМІІ, яЮ її населяють. Це 

досяrається встааовлевиІІМ заковів, однако

вих для всіх громадян І<раїни, без розрізиеиия 

ети1•шого або расового походжеввя. 

§ 62. НАЦІЯ І НАЦІОНАЛІЗМ 

Корисно nригадати 

Чи згоднІ ем з те8Рд*8ННІІ· 1 
ми Франка та Mlxttoectoкoro? 

Відnовідь об(J)унтуйте. Якою 
мірою вони відnовідають ІИ· 
3Н8'18ННІ0 ІІІІц/і? 

Пригадайте. що таке влІтв. ЯкІ функцП вона виконує в сусnільстві? 

Політизація свідомості етносів, перетворення їх у більш консолідоваві 
й політично акти:виі спільноти - нації, праrвевия останніх до здобуття су

вереи1тету І творення власноУ держави часто отримує назву кацІонDАьноtо 
гІдродженНА. Процес відроджеквя нації передбачає політизацію суспlлькоі 

свідомості і модернізацію нац.Іонал:ьного життя, орІІведеиня його у відnовід· 
и1сть до вимог сучасвої цивілІзац.ІІ, з одиого боку, та відновлеиия традиціі, 

зверневин до джерел духовпого І політичного буття, з іншого. 
Провідником цих іктересів виступає каціовальна еліта, яка здатва не 

лише відчути на власній долі, а А спроможна художвьо або теоретично осяr
нути вади залежного, підневlльвоrо Ісuувавия вароду та nepeaarи його само

стійного розвитку. Перес і чи! чл еви етаосу, які відчувають те саме, але менш 
усвідомлено, вІдrукуються ва цей заклик і вступають ва mлих боротьби за 

свою везапежиість. 
Чеський доміц:иик Мирослав Грох виділяє таЮ фази духовиоrо оробу

джеввяІ політизаціі етносів: 
акадr.ІІtі'ІІ<V . ва якій Історики, етнографи, мовознавці досліджують 

кут.туриу сnадщину та wквуле давого етносу, публікуючи свої праці мовою 
іншого народу; 

кvл•mvpнv, І<оли моав даного етносу, ям на попередньому етаnі тільки 

вквчалвся, тепер впроваджується в систему освіти та стає мовою літератур
но-художньоі твор<tосrі: 

noлlmuocнv , у процесі якоr усвідоNJІЮJОТЬСЯ політячні проб.nем:и й іlІТереси 
народу, висуваJОться ввхоги створепня автоиомU або незапежвоі дерЖАВи. 

Національве відроджепна, під час якого нації завапвють про себе як про 
суб'єктів пол:Ітикн, невіддільне від націоналізму. 

• НчUж&Ш• у своєму широкому зкачеииі- це і є процес иаціоиапьиого 
відроджавияз усім його складнИІІІ змістом. Це рух нац.ІJ до незалежності, 

до впасвої держuності, до аабезпечеиин умов ДЛ8 збережепня і розвитку 
своєУ ідентичності, до створон ня кут.туриого середовища, в якому найкра-
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ще зможуть саморе&Jtізуватпся всі члени нantr. Націов&Jtізм - u.e також 
ідеологІв, що обІ'р}'1Л'Овує стратем й тактику цього руху, а також його 

необхідність. 

НацІональвІ py:ut, що вившиuоть есередяні сучасних nоnіетвічних 
держаа, відображають праrненнв людей до демократ\1', до формув8ШІВ гро
мадвнеького сусnільства. Але в той же чао, через забобонв та стереотиnи в 

поведlнn! людей, що належать до різних наntовальннх груп, націоналізм 

стає неодІІОзначннм та суперечливИN аВІtщсм. 

luколи метою національиих рухів є лідвищепня ефективності роботи 
держави, лроводеиня реформ, спркмоваШІХ на покращення життя представ

няків левноУ nац!онапьності. 
Ураховуючи значну політичну важливість ноu.іоuапьвих nитань, Ух чут. 

линість І Шltрокий громадський резоuавс, дуже часто певні політичні сили 

вІtІ<ористовуІО'І'ь ці ІlВ't"аиня Ю< політичне пракрнТТJІ для отрима.ная влади. 
ОскІльки иаціоІІ&JJізм обІ'рунтоаує прІоритетність націонал:ьввх інтересів, 

формулює цілі й ців:пості вадіі, в.ів аідіrрає визначну практично-nолітич

ну роль у відстоюваввІ вап.іональноІ ідеі та nобудові незалежних держав. 

Як ви 1188Ж8ЄТе, яоd неrатмвкі 

наслІдІuо може нВСТ\1 в собі на· 
цkжатзм? Обгрунтуйте свою 

відnовідь 

У сучасній УкраІні наА:ва.ж.'J'ИВішого значев· 
ня вабувее аоJІІІркова.вий, іJержавно-JХ!фор

.маторськиlJ uаціоналізм, що наголошує на 
необхідності ооєдванвя націовальної ідеі І 

заrапьво-цивІлізаці.іtиих надбань людства. 

~итlіка .) 
ГруwевсІоКмА Ми хаІІnо СерrІАоемч ( 1866-1934) 

3асновни~ украТнеького демократи~ного націоналізму, 
nрофесор історіТ, органІзатор украінсьrоі науки. політи~ний 

діяч і nублІцист, голова Цектрально1 Ради ( 1917-1918), акаде· 
м1к ВсеукраїнськоІ академП наук Протягом життя М. Груwее
ськиА наnисав nонад 2000 наукових nраць. зокрема відому 
•Історію Украіни·Русі•, десятитомну nрацю npo украінськиА 
народ, що увІІ'!wла до скарбниЦІ саtrовоІІсторІоrрафії. 

Цетральним nитанням наукових дослІДЖень Груwе!ІСЬІ(оrо 

була проблема націоиальноrо самовизначення На Aoro no· 
mяд. цілковита СВМОС'Іlйность 1 иезалВJІСнють є rюсnідоеним, 

nоrічним завершенням залИТІв иацЮtІальноrо роЗВИ'ТІtУ й самовизНЗ'<ення будь· 
яко! народності, що займає пееиу територІЮ й має достатні нахили та енерrію 
розеит~. Він ввІІJК8в, що тривалими можуть бути стосунки наЦІй, заснованілише 
на азаємнІй вигоді. на узгодженні своіх nерспективних станів розвитку. за яких 

свобода, суверенІтет І самобутнІсть одного народу не зачіnають іншого. 
Домагаючись nовноти національного жипя дпя украінського народу, М. Гру· 

wевськиіІ nідкреслював, що Украіна не nовинна зачиняти даерr перед Іншими 
народностями, обмежувати іх змагання за вІльний розвиток своєї ~льтурноТ 
самобутності. Вияви шов1нІзму, виняткОВОСТІ, нетолерантності щодо Інших 
народІЮСТей еІн вважав надостейними І небажаними. а за складних nолrтмчних 
умО8- навіть ЗІІО'<ИННИМИ. 
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§ 63. ФОРМУВАННЯ ПОJІІ'fИЧНОі' НАЦtl В УКР.Аі'НІ 

Кормс oto nриrцатм 
З r;ypcy іС'тОРіІУкраjн" приrадаІІте. з якоrо періоду I"'OIIOplmoCA про УІЦ)аЇНСЬІ()' нацІоо. 

Українська нація подолала складпий 1 три88ЛИЙ шлях стаиовлеШUІ А ро;І· 
витку, що вдало пlдтерджують поетичні рядки роману • Маруся Чурай • відо
мої української nоетеси Ліни КостеП'Ко: 

ІсторіІ ж бо nкшуть ШІ. столІ, 
Ми ж пишем кров'ю ва своіІІ зехлі. 

Мв ПИІDеМ муrом, ПІ&блею, мечем, 
Шенями 1 невільницьким плачем. 
Могилами у nолі без імен ... 

Підr'руптям сучасної української иаціі є украівсьхий етнос. Історія 

наmого nвроду м.ає rлвбоке коріння та поЧІJває свій відлік із серед:нни нерПІо
го тяснчОJdттв наmо'і ери . Протвгом усього іс8)'В8.ІШЯ укра'івськнй народ 

праrнув створІІти самобутв10 держазу. В Історії украївсьхоrо державотІІО· 

реипв проІІідне місце ІULЛЄЖІІТЬ тахим постатям, як Володимир Великий , 
Ярослав МудриІ!, Давило Галицький, Богдав Хмельmщ.ьКІІЙ, ПИJUПІ Орлих, 
Михайло ГруПІевськи:й та багато інших, яхі формували державну традицію. 
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Формування моввої та культурвої ваціовІUІЬВої традиції відбувалося болісво 
для УJ<раївського народу, який зазнавав постійвих утисків з боку баrатьох 
держав. Особливого розвитку процас національного відродження набуває в 

ХІХ ст. 
Наступним етапом процесу націєтворевня стаnк знакові події початку 

ХХ СІ!'.: революцНІні nроцесJІ 1905-1917 рр., створення УНР та ЗУНР і їх 
З;rук.ІІ. Але аа перешкоді ЦИМ ПОЗШ'ИВІШМ зміnам став ВЇ.ЙСЬКОВО•ПОЛЇТИЧВИЙ 

тиск з боку російських тв польських правлячих кіп. 
Радянсьхадоба відзначилася створевням нової украївсь.кої держави, яка 

мапа чітко визначеві територіапь.ві межі, впасвий вдмівістративаий аnарат, 
але носила номінапьиийхарактер. Усі політичні, економічні та культурні 

11И'f8ІПІЯ вирішувала цептральна апада в Москві. Будь-якенадіояапьае само
вираження жорстко rrридУmувапося й каралося. 

Проте ваnрихінці 50-х років минулого століття в СРСР винихає невелиха 

груnа п:юдей, яка nостійно збіпьmуваласн1 не боялася: критикувати nолітику 
уря:дУ, ви:маrаюючи від держави розmирепвл rромадявсьJ;<ИХ прав людини. 

Серед видатвнх ук раївських дискдевтів можна назвати В. Мороза, В. Чорио

воп:а, О. Memxo, В. Горввя, М. Гориня, В. Стуса, Є. Сверстюка, Г. Свеrірьова. 
На відміну від росmсь.ких дисидентів, яхі ввступали здебільшого за свободу 
совісті і свободу сп:ова, укрв.їJщі nідкресп:ювапк, що поряд із громадявськНМ'ІІ 

правами ве мевm важливими є і права нації ва самовизвачевия. 

MeWJto Океане ЯкІене ( 1905- 1991) 
Українська nрав038Хисниця, жінка, роЩОtна яко! nройшла 

rорнило нищення украінськоrо народу у ХХ ст. Незважаючи 
на неодноразове виключення •за СОЦІ1Оходженням• , cnpo· 
моrлася закінчити Інститут народно! освіти у ДнІnроnетров· 
ську. Працювала вчителем, займалася науковою дІмьнfстю. У 
1947-1954 рр. за ПОІІітичні nереФнання відбувала nокарання 

у сталінських таборах. Від сам038Хисту, закисту сестри й сина 

вона nерейwла до nравозахисної ДіАІІьності в Українській І'і!ль·· 
сІнськІй rpynl, заснованІй нею у 1976 р. разом із n. Григорен-

ком, О. Тихим, Л. Лук'янен~ом та Іншими Діячами украінського дисидентськоrо 
руху. Через свою ДіАЛьнІсть О. Мешко неодноразово зазнала nераслідувань та 
утискІв з боку радянсько\ вnади. Ії ув'язнюввnи , відnравляnи на заслання І навіть 
деякий час nримусоао утримуввnи у nсихІатричній лікарнІ. У 1985 р. , nовернув· 

шись на Украіну, nриєдналася до відновленої УкраінсьФТ Гельсінсь~оі rpynи на 

чолі з В. Чорноволом. 
О. Мешко з надією зустріла nеребудову. СТавши членом Координаційної радн 

Украінської ГеnьсінкськоТ груnи, вона від~риввnа Установчий з'ізд УГС, на r'рунті 
якої було створено Українську расnубпіканську nартію. Діячка вистуnила з інІці· 
ативою nродовжити rельсінкський nравозахисний рух у формі Украjнського ко· 
мітету •Гельсінкі-90• (створений 16 череня 1990 р.) і була йоrо рушійною силою. 
О. Мешко брала участь у студентському голодуванні восени 90-ro. Ті невtамовна 
енерrІя вражала людей. котрі іі знали. та заохочуввnа до Діі. 

За матеріаламн сайта •Му.юtІ дисидентського руху-, www.khpg.org 
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ДисидентськкІt рух в Україні- відnовідь на бездержавність, панувавия 
партійно-державноУ бюрокраrіі, утксхп на.цІонал.ьно.культурноrо ЖИ'М"Я, 

зростаючу русифікацію. Державз зреаrувал.а па діяльність дясидеІІ"Іів ре
пресіям•• та пересл.Ідуl'аивями І все ж АИСидевти привертал.и увагу пвроду 

до ісиуючих пробле.м та довосwm правду nросправжне ставовище в Україні. 

1х са.мовІдАІша боротьба сприяла усві.цомлен:ню укрвІвськИІІІІ народом необ
хідностІ створевив власноі держави, що І е однією з передунов отрИІІІІання 

УкраІною пезапежиості. 
ПовноцІнuе станоалення й утвердження украінської нації nочинається 

після розnаду СРСР у rрудиі. 1991 р. Уnродовж років своєї незвлежвост! 
УкраУ:на довела, що вона є суаереявою увітарною державою з виз:нвченою 

полlтuчuою нацІєю. Про nі.цнесеивя uапіовІІЛЬво'І самосвідомості, високпй 
рівень громадЯІtської активності та попlтІІчної культурІ! говорять nодії, 

пов'язані зnрезпдентськихи внборамв 2004 р. в УкраІні. 
Як і будь-яка полікул:ьтурва нацІя, сучасна укрвІнська нація, до скла

дувкоУ входять понад 130 иапіоаальвостеА, стикається у своему розавтку з 
певІІНМи проблемами. Різикм куш.турам nритамшві звичаІ й трацяціі, що 

суттєво рІЗІІЯТЬСJІ, а дeкOJnJ навіть суперечать одне одоому чи коакуруtОТЬ 

між собою. Тому, керуючись своім правом ив самовизивчеяая, деак! ввроАU, 
що населяють УкраІну, прагнуть авокремлення своеі ав1'0воміі, що може 
загрожувати тер81'0ріальиі.й: цілісвості вашої держави. 

Останкім часом в УкраІв! досить rостро постає мовна nроблема у зв'язку 

з політпчвими маиі.nуJІЮВ8ИІlЯМИ. Нвціоввльuостям, що nроживають в 
Украіні, иов'язу4\ТhСЯ думКа, що їхнІ культурні nрава nорушуються ТШ<, 

що украіrtська мова ивсаджує-rьсв ва.сильющьким шляхом за допомогою 
адм!вlстратпвuих засобів. Щоб nодолати цІ вии11и, слід вестп виважену 

роз'яснювальну та ненвв'язливу проnаган
дистську оолітпку щодо державвої украІн
ської мови як невід'ємної ознаки украІнської 

політRЧJІоt оапії. 
Отже, форму&ІШНJІ украІнської нації - це 

тpllВ8Jlult процес, резул:ьта1'0м икоrо є здо· 

буття украІнськИІІІІ народом везалежності та 
створеноя сувереиноІ держави. УкраІвська 

оолітІJЧна нація, що перебуває у nроцесі без· 
перерввого розвитку, е В4!JШІ(ОЮ цІявістю та 

uaдбanustм для вашого варод;у. 

Обговоріть з~-'? 
ми 8ИСІЮ8J1І08ВННЯ М . Дреrо

манова: .Зnо)ІG<ТМ nрава •••А 
суд н;щ усіма ~ 8Сіх 

сnрав у наwіІІ Історіі -
тІпьхи ріІІНRІО'ІМ П з ІсторІео 
друrмх народів Єероnио, 

•Днаац;.кІ Д)'IIIJCif про )t!J!8· 
rнсщ нацІональнуаорuр, 

1891 р. 
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- ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

1 • ДаRте визначення nонять нац/я етнІчна І нацІя полІтнчна. 
2 . Назвіть основнІ етапи формування українськоі наЦІї. 
З. Визначте характерні риси явища націоналізму. 

ПомІ~ІІО 

1 . Що cniл"..oro між nсжяттями полІтнчна нац/я, національнІсть, націоналІзм? 
2 . Яоd nроблеми виникають на шляху формування сучасної українськоІ nолітич

но! нац/і? 

З. У чому виявляється національна гордість українців? Чи nов'язана вона Із 

добробутом нації? 

.. Прwuосмо Т80Р'f0 

1 . ЗнайдІть у фіпософсьоdй літературі 3-4 висловлювання українських мисли

телів npo становлення украінської нац/1. Прокоментуйте ці висловлювання. 
2. Проаналізуйте вмив багатовікового nеребування украІнського народу 

у складі сусідніх держав (на nрикладі Австро-Угорської тц Російсько! імnерії) 
на формування nолІmчноІ нац/1. 

З. Заnроnонуйте nравила мирного сnівжиття та сnівnрацІ всіх етносів, що 
живуть у межах УкраїнськоІ держави. 



\ ....... 
• Зро:.умІсте, що • основІ 

JІtИТТІІ та спІвnрацІ 
8 ПОІІІкуд~турному 

cycnlnьoпlne•an 
терnимІсn, nторадІзм 

І компромІс 

• ДІзнаетес• про мЬ.етнІчнІ 
та мІJІtКонфесІАнІ стосунки 

та •к вони ВПІІИ8810n 

на JІtИТТІІ а П0111куд~турному 

cycnlllw:т.l 
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§ 64. ПОЛІКУЛЬ ТУРНІСТЬ ЯК ДОБРОСУСІДСТВО КУЛЬТУР 

Кормено nрмrІІДатм 
Предс;таенн~м RIOO< наuІонапьних rромад жмвуrь у аашому населеному ny>~m. 
місті. обnастІ. у наwіі! дер.аВІ"? Я~і! іх внес01tдо заrаnьнонацІонаnьноі ~nьтурмОі 
СQрбницJ У~Тни? 

3 давніх·давев ва теренах Украіни знаходили свій дім представники 
різних культур, народів, етиІчв.их груп. Тут жили давні племена, ВІШІtка
ли іі звикали держави, проход:или важливі торговельнІ lllJUD(JJ, Протягом 

багатьох сторіч терwторісю ватої Ватьвівщmrn проходІІЛО кордови кІж різ
ІfИМ:И народами, вультурьн, мовами, релігіями. Сучаева територія вашої 

державІ! формувалася під вnливом різних держав та сусnільво-політІІЧІшх 

систем. Тому не дивно, що в результаті історичного розвктку сучасне укра· 
ївське сусnільство иабуло ознак 6аtатоку.tьmурностІ. 

• ПoAirclfІІ•rttІfpн~m• . або ж куJtьmурний nAюpaJt/3.w, означає співісвуааНВJІ 
в межах одвіеї краіии багатьох культур, жодна з вкнх не є паиіввою. 

Полікультурве суспільство вміщує числеииі культурнІ традидІі та прак· 
тИRи, якіасоцІюються з різними етнічними rрупамн, що входюь до складу 

цього суспільства. Це наче nовноводва ріка, що живиться з невеJШкнх струм. 

• • Торокто - мсто з найрі:УЮМаНnИwмм за 8ТМІ'ІНмм смадом 

насеnенІtАм у cetri. за даними nepenнcy насемння 2006 р .• 49,9 '16 >ioro жнтеІІІа 
народІ4ЛНС11 за межамн канади. Хоча б111ьwість мешканцІв мk:тв ведуrь сеій родо

від з Велико! Бритзнff та lpІЧJtWI, nрисутнІ та~ож чнсnеннІ rpynи арабів, к.пвйцJв, 
філіnnІнцІв, ІндІанців, ІранцІв, французів, нІмцІв, rpeldв, рсх:іян, українців, уrорцІе, 

nonяldв, rnмІлІв. сомаліі!цІв, тибетців. в'єтнамЦІІІ та Ін. Деякі з цих етнонаціональ
нмхf"І)ОМад мешкають у районах Із красномовними назеами: 'Іаі!натаун (КИ'таі!сІоІсе 

міс::теч!(о ), Корсо ІrалІR, малеttwсаІНДІR, Маленwса Ямайка тощо. Найnоwмрен!WОЮ 

реліrІєІО є Хj)ИСТМІІНСТВО, nо'Іім - іспам, ІндуІзм, Іудаізм, буддизм та СІІСХИЗм. Хоча 

бІльшість мешQнців Торонто розмоаnяють анrлІйс~ою. на вулицях міста також 
можна nочути 104тзйс~. nортуrальс~. тамІльс~. nенджабс~ та іншІ мови. 
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к.ів націовал:ьни:х культур. Різні культури в 

тІU<ому суспіл1>СТві не лише існують незаllеж

во Одна Від ОДНОЇ, а Й аКТІІ ВНО 113ВЄМОдfютЬ, 

ВІJЛНВВІОТЬ одна на ОдвУ. 

ПолікультурнІсть є вищою формою ваціо

uмьвого rrрояву держвв11. Шляхом звnози
чешІІІ, васлі.дувания, культурnого обміну й 

З вищенаееденоrо вам вщо· ? 
мо. що nопоосульrурность - це 

вияв рІзноманіпя. ЯкІ, на 118WY 
думку, риси рІзноманіпя nри· 
таманнІ укрвІнському cycninь· 
отв у? 

культурnого синтезу відбувається Lнтеrрація та 113аємовrrлІПІ різких культур, 

що зумоаJПОЄ еди!сть сусnільства. Тому ДJtІІ збаrачевІІІІ культурn держави 
веобхІдвІІМ є підвесеввя кожвоі окремої тодвнJJ, нацІональної громади тв 

иацlІ в цілому. 

Поп:ікультурв:ість певвого сусоіл1>СТва є одвІUІІ із виnадків рІзвомавіт· 
ності, тобто прпсутності в одні!! сусоіпьвій системІ людей Із вІдмШви ми 1\ 
водночас ;щвчущнмя для НІІХ rруповими зв'язками. •Колесо різвомавіт
тя• - це наочна модель, що демонструє nервщшІ та вторІfпиі nараметри 

рlзвомаJrіття людей. Кожен Із цих параметрів визшtчас ідентWІв:ість lnдiml· 
да. Взвємозв' взки між оараметраМІІ фор!Іfують більш унікальні особЛJ1ВОСТі 

moдen, що водивають ва вашу самооцlв:ку, ці.ввостІ. можливості І! очікував
ня. Первиив:і та вторивві параметри різиомавіття у своїJ\ сукуnності стан о в· 

пять вашу неповторну особистість. 
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У внутрІшньожу коА/ •колеса• позuа\Іево шість первиRRИХ параметрів 
різuоманіття: 

• стать; 

• раса; 
• етаічва спа.дщJша; 
• сексуальuа орієвтацІя; 
• вік; 
• розумовІfфІзLІЧВі здІбиост1 й хврактерист.ики. 

Ці озиаки є підr"рувтям різномаїття, оскільки воюr впливають на нашу 

ранюосоціалізаціюта продовжуюrь вплrrввти ва вас протягом усього життя. 
Існує безл.і\1 усіляких вторивв:их виявІв рІзвомав:іття, зокрема ті nараметри, 

які nредстаалеаі в зовнішньожу IGOAI •КОА~сао: 
• віросповідаюІя: 
• географІчне розташуванна (місце прОЖІ'tШlІШn); 
• досвід віІІськовоіслужбtt; 
• соціальна прІШВЛежаість; 
• ос:аіта; 
• рівень прrrбуткІв; 
• рідна мова: 
• сімейІНІЙ стан; 
• стиль роботи: 
• трудовий досвід; 
• стиль спіл:кувавпв (комунікативвість). 
Як правило, вторинuі параметри менw nомітні, багато з них місТІІТЬ еле

мевт вибору, ккиА ми здlJ!сюоємо. Оскільки більшість Ц.ИХ параметрів ми 

здобуваємо, втрачаємо 11 модифікуємо, їх вnлив па uawe ЖП'М'Н мerJW три
вал:пй. і достатньо іuдивідуалізова.виіі. Вторюrві nараметри збагачу10ІІ"ь і 

ус:КJ18ДИІОють ваші різвомаиітві ідептн'Іності. 
У сучасuому полікультуроому сусnільстві особл.ивого звачев:ва вабуваJМь 

загально;rrодськ1 цінності. Вови регулюють nоведінку людей, виступаrоть 
важ.nи:вимn крнтерітm та зпараддя:мn nошуку взаєморозум:Іннв та злаrодв в 

сус:nІльстві. Лrодс.ьке ЖИ'М'Н, здоров'я, сім'я, кох8ВJ!я, спілкував.ня важливі 
для кожвої ЛJО)UІни, але забезпечити ці ціnності можливо лише зв стабіль

вості сус:nІльства. Умовамн цьогоєвJJЗв&ІtlІJІ культурии.х віJtМінвостей, прав 
і свобод людей, веиасwrьства, толераuтuості. 

ТолерантнІсть передбачає налаmтуваrrвя ва розумікни і діалог з •iu· 
шимn•, визванни та поваrу rхвіх прав 118 вІдмінвіс~ь. У толерантному 

суспільстві иеможтrве цілковите домlнува81Ін якоісь одmє'і культури. 
Оскільки те, що здається людям однієr культурu цілком nрuііuятюtм 

може бути абсолютно иепрuйнктв:в.ІІІ для представанків ікшоі, тому 11 у 
суспільстві має існувати певвий консенсус щодо етнчиІІХ ці.нвостеІІ. Але 

толераuтuість має сsої межі: абсолютно непрнnустюаІІми є злочІШи, що 
nрwзsодвть до nадзвичаіІнІІХ втрат та nідрІІвають моральнІ устої. Неп рИ· 

1\нвтвими в демократичному сусnільстві є, uапр.ІІклад, •зло'UІ:НJІ честІ• 
або будь-акі ВІІивu насилля щодо жіuок та дітей. 
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Оrже. однієї ТОJІеравтвОС'І'і сьогодві недостатньо - ЛJОАІІМ необхідно вийти ва 
новий рівень активвоrо l.цоброончлпаоrо .цlвлогу. ВизІсаючи цю потребу, сесія 

Ком.ітету ІІі.в:Ісrрів 38J<ордовнсtх справ Ра.цкЄвропп прпіІ:ияла у 2008 р. так 388ИУ 
•Білу кюrrу зІІіжкупьтурноrо діалогу•, якааргументовано доводить, що між· 

культуршrіі підхід пропонує модель управ.пів:вя культурним різномаі'І'І'ям, що 
спря:мооана у майбутнє. Вона пропонує концепцію, що засновава ка індизіду

альпі!t людській гідності, спlльп\А людськіІt природі та м&Абутті. 

Ь • lilnoT.,...,... 3 м.q".турноrо A}viOry» 
ЕтнІ<4нс. ~льтурні, релІnRнІ та мовні традиції не можуть бути nрмчиносо тоrо. 

щоб nереwкоджати tндивІ.цам у здійсненні іх осноених nрав або брати учасn. у 
жкттІ cycniльcnta. Зо4фема, це СТ'ОСуЄТЬС1І nрава не страждати ВІД диокримінацJІ 

за статеВОІО або іншими ознаками, nрав r.1 інтересів молодІ та дІте~. а також сео
боди сповідувати або не сnовіДувати ту чи Іншу релігію. Зловживання nравами 

людини , тatd як nримусовІ шлюби чи так звані •злочини честІ•, не можна виnрав· 
дати. яким би не було ~nьтурне середовище. ПодІбним чином nравила реальної 
чи вигаданої •nанІвно! ~ль тури• не можуть використовуватися для виnравдання 
дискримІнацІї, nроnагандІ'\ ненавистІ або Інших виявІв расизму. 

Автори оБілої кииrи• внзuачвІО'І'ь ІІіжк.ут.турвпІt діалог як відRритиА та 
поаа.жвп!t обІІін .цуккашс ка осиові взеєморооуміиив та поваги між окремn11о1н 

людьми, а також rрупакн людей різної етпІчвоі, культуриої, реліrійвоІ та 
мовноУ nрпвалежвості. 

Процес міжкультурноrо діалогу охоплює усі сфери людського життя: це 

стосусе ки між сусідами, колегами по роботі, однокласииками, стосунки в 
галузІ громадинськоrо сусn!лс,ства, в засобах масової Іссформації та у полі· 

тlrчtroмy житті. УчасаикамсJ токого діалогу ста!О'І'ь ях окремі громадини, 
так і неурядові орrавізвції, реліrіі!н! общивв, 

сторони трудових ві.цвосн:н. політичпі nартії 

тощо. Вів діє ва всіх рівнях - місцевому та 
глобальному, Я1( всередн:Н! сусnілlоСТВ, тах і 
між рІзнюru сусп:ільствамн А державами. 

Що доnомагає ЛІОДІІМ рЬноос ~ 
~nьтур знаходити спІnьну МО· 
ву і\ жнти у злаrоді? Яtсі умоем 

ДЛЯ ЦЬ()(() необхідні? 

§ 65. САМОБУТШСТЬ ТА РШНОЦІННІСТЬ 
РІЗНИХ КУЛЬТУР 

Корисно nрмІ'8Д.8тм 

З w:ypcvlctopii ~е. Ald ~ інwкхнародІеЗ8110:1И'0018 украінсwса культура. 

Сучаеве суспільство - це синтез різних культур, вкІ збвrачуlОТЬ одна 

одну. lнколи ми користуємося речами, запозичевІІМн з івцтх культур, на
віть не усвідомл10ючв цього. Наnриклад, одна з ваl'rулюблевіmих страв укра

їпців - nлов- спочатку готузали ІІИШетюрхс.ькІ uаро.цн, а зручнідомашнІ 

халати - це оввщадкн• к!мОІІО (но.ціовал:ьве вбрання яnонських жінок). 
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Сьогодві ки не уавляемо ву Анці кіст без кнтайськюс: ресторанів, італlйськи:х 

піцерій, шкіл сЮдвих едшrоборств, танців тощо. Це пеобхі.д:на ознака демо
кратuчноrо суспільС'rва, адже умовою розвпткута збаrачеnнв кожної культу. 

рв є \lвзаємодія з іншпмrr культурами. Жи'М'ІІ в полікультурному суспільстві 

передбачає існування сталих дружніх зв'язків, відкритості, толерантності та 
азаємоповаrи, 1шзванnя рівноцінності кожвої культури. 

Кожна культура створюс цінності, що мають заrальнолю.цське значення. 
Цей фuт очевидпнЛ у .ц!алозі культур, коди надбав ни одноrо етвосу або на

цІІ, набуваючn популярності позамежами свого осередку, позвтввно сорий
маютЬСJІ вели:кики соцІальвuм:н групахи та поЧJrиають відіrраваnІ88ЖJІиау 

poJtЬ у '(хньому жИ'М'і. ЗаrальпОІtІОдське значеввя мають квукові ві.Іr.крН'М'ІІ, 
папрrtклад папір або телебаченвв, а також твори ху.ІІ,ожв:ього ІІЕвстецтва, 

лІтературrr. Скажімо, творчість Тараса Шевчеюса відома далеко за межамн 
УкраІни- його поезJІ перекладеві багатьма мовамн свІту. 

Ввжлrівезнв'fенвя у евітооііІ куІtЬтурі ІІВЛЄЖІfТЬ і народам, що знаходяться 

ua оервісllій стадіІ розвитку. НивJ, коли ІtЮдство почало усвідоМІtЮвати, що 
перозсу.ц;шве внкористапuя орироди може оризвести до величезии:х втрат, 

та.кі сусоіл:ьства дають вам приклад гармовіЛвого жи:тти, иеруй:ні.ввого, 

МасаТ - наnІекочовий народ. що - на піШ4і Ке+а1 та піІІtЮЧІ 
ТанзаніІ У місцееості, де ІІСЖИ меWJСаJОть. через посуху, яка може трмааn4 рока

ми , виникала nроблема питноТ аодм. Щоб зібрати кошти дпя буДІІІ>Іицтаа ІСОІІО· 
дязя з чистою водоюдля селища, у квІтні~ р. шестеро воІнів-масаів аиріwи· 

ли взяти участь у трад~<ціІіному лондонському марафоні. 

До цього часу вони жодного разу не 

еиІжджали ані за межІ Африки. ані за 

межІ СВОГО cena у ТанзанІІ. Аби ІІкимось 

чином nідготувати еоінІв до nодорожі у 

незнаІіОмІ краї, доброволЬЦІ з неурІІДО· 

воо орrанізаw1·ГрІнфорс•, що nрацrоє в 

ТанзанП, с:твормли д11я них •Подорож до 
Aнmrl Куnьтурний пуnаник дпя воінов•. 

Однн з роздІлів доеІДІtика nрисвячено 

манерам nоведінки, 111d, на думку авто· 
рІв. дуже відрізняються вІд nрийнятих у 

ТанзанІІ. ОсьдеякІ з nорад: 
•Якщо вам сподобається якась рІч інwоі людини. наnрикпад браслет, не вар

то знімати П з людини. Адже вона дуже здивується, коnи Ви аІз_,.е цю річ Іі 

одягнете на себе•. 

•Ви можете побачити пс:юднноких тварин у nолі Пам'ІІТЗйте, що 38ІрІ комусь 

належать І за ними наmядаю.,..... (ОсІсіль«м у 80i-·"'ffC8iB аюже ..-нуrм 
спсжуса ВІ1ОJІІОВ<ІІ'Н ІЮQ,ІІНН(Ж)' короау вбо ВІІЩЮ. ) 

•ЛІОДИ 8 Анmіі !дять за доnомоІ'14 НОJКІВ, а..деJІОІ( IIIOJICOIC. Ви ІоЮ)О(ИТ8 kopмcty· 
еатиСІІ nише ложкою чи емделкооо, або ж nросто руками-у цьому немає нІчоrо 

nоганого •. 
Здобуті у ВелиІdІі британІІкоwти воїни-мандрІвники витратили на забезnе-

чення чистою е nьною В:.:::О=ою==О:::Х..::С:.:::е::.nи:::щ=. ------------"' 
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бepeЖJWliOro й nоважвоrо став.nеввя до дf>

вкілJuІ. Такі спільноти ставпвТЬСSІАО землі, де 
проживаJОТь, ях до ЖJІВОЇ істоти, свято У землі 
nращурІв, І, ві,цповІдно, не виснажують І не 

забруднюють її, не ВІtрубують ліси тощо. 

Проте у свіrі, що rлобалізуєтьси, окремим 

Як ви rадаєте, ~и МОЖVТЬ•? 

зд11тмся днаними наwІ традиЦіТ 
або манери nоведІНки nред

ставникам Інших народІа? На· 

Ведtть ПРИК/ІедІ1. 

націовальностям І етвіч:вю.t групам дедалі важче 3берігати власну уві

ке.льаІсть. Завдяки сучасяим засобам масової комувішщІї та травсnорту 
збіл:ьІШtЛІІСЯ можЛІПІОСті сиl.ІП<увшшв, а QІІ'же знайомства представників 

рі:ш:ях культур ОJІ.ве з ор;в:JDІІ. З одвоrо боку, цей процес збагачує світову куль

туру, адже nоширює і nопупврвзує окремі видu оаціовмьпюс культур. З 

iв:rooro- відбувається екопоміЧВА, політична А культурна інтеграція, що 
характеризується всесвітвім розподілом nраці, nереміщенням у межах 

плавети rpoшoвJIJC, .ІІІОдськюс і виробивчих ресурсlв. Усе це nрвзвоJІ.ИТь 
до ставдартвзаціf економічних і технологlчиих процесів, а отже, масової 

культури. НаnрІІКлад, прем'сра rоліаудськях кінострічок ві,цбуваєтсься меА· 
же одночасно в різІІНХ країнах світу, люди маііже no всьому світовікупують 
одІП' тих сам:их бревдів і слухають nіспі тюс самих nоп-зірок. У результаті 
націовальні культур ві ВВВЩВ ВІІтіСІІВІОТЬСІІ, В іm<ОЛJІІUlВЇ'rЬ ЗИ ІІХВJО'І'Ь взагалі. 

Через цю вадзвичайну складвість захисту традиційвоr культури. збере· 

жевоя культурвої своєрідності- одне 3 найпріоритетніших заад8.1ІЬ сучасної 
цивілlзаціУ. Одввн із аспектів цієї проблеми є збереження мовноrо різво

!І<аіття, адже кожна ковв віJІ.ображає свІтоrлвд, трвvrоії певноrо нароJІ.У, 
сnривє його консолідації. Мова є прові.двиком колективвої пам' яті нвроJІ.У, 
йоrо цінностей та культури, а ЗВН1<веШІЯ мови- це зникнення цілого свІту. 

На /IIIWII('f ~~ttcnepтle, ЯІСІЦD не вжмn~ необхJдних заходів, то до 

ІdнцІІ ца.оrо СТОІІіmІ ,.._ приблизtю І1ОІІО8МН8 з nонад 6 noc. мов, якими nJOД· 
СТ8О РQ3М08ІІАЄ с~о«одиІ. Тому-то й буnо СТ8орено nроект ЮНЕСКО •Моеи n1д 
зarp<XJOIO 3НИІСНВННА•, 8 межах АКОІ'О З'А8И8СА •АТПВО МОІІ свІrу, ЩО ЗМЗХОДЯТЬСА 

nід 38fP030IO -·· Утреnому-ннІ Атласу, що nобачипо СВІТ у 2010 р ., 
J'ІІІІ)8ІІІчено 2437 моа, 3-230- nіслА 1950 р. 3а даними Атnасу, в УкраінІ 
_,.. вбо 3Іf8Ход11ТЬСА nід заrрозо10 --15 мов, серед яких караїмська, 
ноrайська, гаrву3ІоІ(В, тавро-румеІІська та Ін. 

ТОІІіУ в демократичному суспільстві 
розвиток кожноУ культури суороводжуєтьси 

розвІІ'І'ком о.кремоТ особистостІ. формуванням 

у неї відповіJІ.иоrо ставленин як до заrаль
вОJПОдських ці.ивостеА, так і до ціниостей 

А АІСУ моеу ви 888JКЗЄТВ РІА· ~? 
но10? Чи воІЮдієте ви мовами, 

якими розмо811ми ваші дідусІ 

та бабусі? 

вл:асвої культури. Дуже важлJtвою в цьому відвошеп:ві виивляється освІта, 

адже .II)JWe освічеаа особистість може осягнути ааrвльво.Іlюдську с.кладову 
культури, розпізнати заrальuотодське в етпічній та націопальвій культурі. 

Ввр1шальие значекав д.пя кращого розум:іния між пересічЮDПІ грома· 

дниамн та між вароJІ.ами А культурвмn має доступ до засобів масової Ів фор· 
мації. ВиявІrти й ефектинво охоІІШ'.в єдність у р1зrrомапітті культур можна 
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пише тоді, кOJm пароди будуть зІІвтu одия про одного, створювати те, що іх 

об'єднує, аяявпвти JШ[JІХИ співробітивnтва для дОСJП'ІІения сп:ільвв:х цілей. 
Подібна cn!Jinpaця могла б підІІяти людство на ІІовнй рівев:ь сnіJІіскуваняя, 

для якого характерІІі аідиосиІІИ участі. 

З метою розамnсу І збереже+tня культур різних аПf<Жаціональ· 
ни~ груn 8 УкраІнІ nроводяться рІзноманІтнІ заходи, конференцІі, етнокультурні 
фестивапІ. НаІІ8ЩомІшІ з н~ - •Країна мріІІ• І •ДртПоле• - nривабл1010ть ТИ· 
сячІ mядачІв І сотні учасників з різних 
краІt~ свІту. ЦІкавІ nодJТ вЩбуааються 
тВІ(Ож І на обласному, мІсцевому рІв· 
ня~. Так, традицІйни~ рис набув ди· 
тячиА мІжнацІональний фолькпорниІІ 
фестивапь •Ве<:влка Буковини•, що 
nроводиться 8 м. ЧернівцІ. Мистецтво 

ТВНLUО, nІснІ, "'У3ИІ(И І слова, розмаіт· 
тя нацІональних кос:тюмі8, які nереда· 

ЮТЬСЯ Із ПОКОЛІННЯ В ПОКаnіННЯ. nротя· 

гом останніх poode nрезентуаапм укра· 
ТноЬІd, рооіА<:ЬІd, nonьcЬid, молдоеоЬІd, 
~. єереІ!<:ЬІd та німецьосі дитя

активи нацІонально-культурних 

рнотв обмсті. 

ЕnюкультурниІ! фесТМ88JІь 

Науковці, що доспіджують проблеми попіку~rьтурності, вважають Укра· 

Уну багатокудьтурвою державою. І справді, тут nроживають представюtкu 

?• А якІ цІквеІ етнокультурні заходи вЩ· 
буваються у вашому населеному nунктІ. 

райОнІ, області? 

поuад 100 етнічвmс rpyn- від дуже 
великих, таюtх як україnді. чи рос!

янн, до зовсім маленькІІХ, такпх як 

гагауз" або роми. 
Лроrолосn:вши свою ве38Лежиість, молода Украtнська держава в перші 

роки свого іскуваявя пркйиялв такі важливі для звхксту прав різних націо
вальностей звкоtm, як Декл:араців прав націовальностей Украіня (1991 р.) 
та Закон Украіня •Про ваціоваJfьиі меншнон в УкраІІlі• (1992 р.). 

08010 дсжуме 
Закон Уц»Т

"nро неціонІІЛІ>НІ-wмн" • Уц»ТнІ• 8(,q 25 WP8Нfl1992 р. 
Ст8ТТJІ 6. Держава гарактує всім національним меншинам nрава на на

цІонально-культурну автономію: користування І навчання рЩною мовою чи 

вивчення рідно! мови в державнІ!х навчальних заІСІІадвх або через нацІональні 

культурнІ товариства, розвиток нацІональн~ куль турни~ традицій, ви~ористання 
нацІонально! символіки, відзначення нацІональних cвwr. сnоеЩування своєї 
релІrП, задоволення nотреб у літературІ, мистецтвІ, засобах масової інформацої, 
створення нвцІональних культурних І навчальних заІСІІадів та будь-яку іншу 

дІяльнІсть, що не суnеречить чинному законодавству. 
Пам'ятки Істор<і і культури нацІональних меншин на термтсрої Украіни 

охороняються законом. 
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Таким чином, демоІІраrоЧJ!Іdі !)03авток сусnільства неможливий без до
бросусІдСТ118 та дІмоrу qльтур. Добросусідські стосунки М8JОТЬ бути 838· 

Є)(JIJUUJ, а ІХ праеила - єд8В11101 дт1 всіх учасНJn<ів. Са.ме тому в куJІЬтурі 

демократвчвоrо сусnільства 88ЖJtИ8О дотри· 
муватисв тВJ<их цІввостеі!, вк rотовн:ість до 
співnраді 3 nредставJШками різних культур, 

миролJОбulсть. добро3ичл:иаість. 

ЗнаRдіtо та !1рОІІН8ІІі3уйт ? 
данІ ВсеукраіНСЬІСОІ'О nepe1 мсу 
населення 2001 р. 

§ 66. МІЖНАЦІОНАЛЬШ ВІДНОСИНИ. ПРИЧИНИ 
ВИНИКНЕННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ 
І ШЛЯХИ Ух РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Кормено nрнгадатм 

ПригадаіІте основні nри~ини виникнення соціальних конфліктів. 

На жаль, у сучасвомусвіті й досі ВИJШКВJОТЬсоцl&JtЬВі, етвічиі та реліrійв:і 

конфп:ікти, nopymyiO'fЬCR 1JP8.88 окремих rpyn uaceneaRR. Задля ствбіJІЬності 
та безnека сусnіJtьства необхідно вивчити nрнчивu та nрироду таких ковфп:ік· 
rів, адже без цих 3К8ВЬ веможп:иво :sІІАЙти wляхи іх ефектпввоrо nодоп8ВИІІ. 

Е>таічuвІдеатичвість, тобто відчуття a&JteЖttocтl до nевноУ rрупа, сnорідuе

вості,історІІЧВоіта культурвої спіJtЬностіа представвинами цієї rрупа, зміюо

єтьсв а ре3ультаті коатактів даної етнічної rpyn11 зіиwими груnами. Звичай· 
во, всі rру11и, що проживають ва nевІ!Ї1'1 територІі, вІдчуеаютJ> цей 838ЄМRІІЙ 

вмив, але насправді саме етвічиімевшиаи відчувають його у mачвіймірі. 
ОгратеІ"ія nоведівкп різвкх rpyn людей 11 культурвому або етн:ічаому макі 

залежить від тоrо, я:ку відnовідь представники цих груn дають на два зашІ

тваая: чи доцільне збережеJШв власної культурноУ і,деитичності та чи необ
хідно розвивати стосунки з представавками іиwІІХ етнічаше та куJІЬтурвих 

rpyn? Тому ІсН)'ІО'r'Ь 'IOmupu cmpamttlї na.JtдiІІKU таких rpyn. 

..... 
Чн доцІІІІ•ме :sбере•енН18 аласмої 

куn.,турноі'Ід8НТМ'4носП? 
~----- ---------~ 

Так ..,_._ 
Чн необхідно 

--~----r---

Так Інтеграція 

l3
38М88ТМ СТОСуtІКН 
nреДСТ88НМК8МИ 

нwмх етнІ~ннх та НІ Сегрегація 
кул.,турннх груn? або сеnаратизм _.J...._ _ _l_ __ 

Ні 

І Асиміляція 

1--
" МаргіналізацІя 

IІІm~tpaqiІt ВfІІІвляється в розW11ренні контактів, cnienpaцi з інmюm на· 
родвмо в усіх сферах життя з одночасним абереженням ВJІасаоj культурвоj 

самобутиості, мови, звичаїв, тощо. Суспільство. побудоване за прив:циnом 

іитеrраціІ, нагадує різнобарвну мозаіку, де різні культури збаrачують і nо

сwrюють одиа одву. 
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1 • .. ЦiJf (Від ЛВТ. 081/m//ot/O- уnодібRеІl1ІІІ)- ВИТІІСНеВВІІ КУЛЬтурІ! 

одІІПХ вародів куm.турою інших; погЛ)JПаввя однІєї культури іншою, роз
чtшеuня одвlєї в іншій, що супроводжуєn.ся втратою нацlонал.ьвоІ самосві

домості, мови, самобутності. 
Спроби збережеюІЛ RЛІІОІІОЇ культурної ідевти•шості шляхом обмеження 

(значного зменшення) ковтnктіu з представвикамІІ інших національностей 
або культур носить назву · uptlaцra. Слід зауваж>tти, що цей термів ви

користовується лпmе щодо більшості. Коли такоі стратегії дотримуються 
представвики етнічних меншин, то це назввається ІІOpмmuJ.t& . Така оо

лІтuва, незалежно від того, проводиться вона представника.ІІПІ більшості 
чu меншості, орнзвоДІІТЬ до конфліктів у суспільстві, породжує веrативн.І 

стереотопи і заважає суспільному прогресу. У краnн.Jх внnа.цквх eoua може 
прнзводитн до терорвстssчннх автів, збpo.ihrux конфлівтів І навіть грома

дянських воєн. 

І, нарешті, 1(0рІіІІ4ІІі.J4ЦІ.оt еідбувається тоді, кoms етІdчва групавтрачає 
власну самобутню культуру, мову, але з ое·вІІІІХ прstчин не може івтеrруеа

ТІІСЯ до культурн біп:ьшості. 
3 іншого боку, явище глобалізації, що намаrасться Rібкто Rівелюеати 

різн.J культури, вюиrпкає орспвлежпу реавцію у вигляді посилення само
свідомості народів, намагання збереrтн еласну культуру та спосіб життя. 

Відбуеасться nn . . • о~ о .. одочіа норn І , яКІІ вttяалясться у розвитку 
Ухвьоl політичної, екоuомічuої, мовноіта культуроої самості.іhrості. 

Зазвuча.!і голоеною при•шною впнпЮ:Іен:в:я конфліктів є доступ до обме
жеtшх ресурсів, влвднl стосуm<и. У центрі таких копфліктів опиваютьсІІ 

nроблеми ріаноорав'я та підлеглості, верівномірнJсть розв>tтку, міжваціо
ІІМьна недовіра, ворожнеча, вепрИЙШ!ття. Через склвдн.Jсть цих проблем, а 

тв_кож через іх ввдзеичаіІну важл.квістьдля велtrкІІх груп громадян, мlжва
ц!оuальRі та міжетнічні стосувкв оНМВІ'8ЮТьособлнвою уеаги та участі з боку 

держави. Саме вв:важена державка оолітпка а галузі етвоuацlоmurьикх сто
суІІ ків t головВШІоІ ЧИННІІВОМ іх гармовізаціі та демокра тичвого розв' Я388ВІІ 

мІжuацІонап:ьвих суnеречностей і конфлів тіа. 
Щоб зрозуміти етвонщіовальні ороцес11 в держаеІ, проавалізуеати іх rо

ловоu напря:мхи, варто •sІтко визначити, ІІЮrІІ3міст ми еклвдаємо у по11яття 

гпsкоІІаціоІtа.tька політ шеа. 

Ет~tокачіокаJt•ка no~tlmuNOa -.це напрям полJтики держави у сфері 
націона;rьних та міжнаціонмьннх відносин. Вона спрямовує свою дімь

uість на врегуJІЮвавнІІ стосувкІв між етвосамtt, націями та етвонацlовал~о
ввмft rpyoaJІm (вародамн), що вняВJUІється у свідомому в1111Ивідержаввнх 

І сусоіп:ьннх організацій ва розвиток міжнацІональнкх та JОdжетRічнпх 

взаємин 3 метою їх ворммізаці.ї. стабілізаціі та гармонізації. 

Мета етнонаціовмЬІІОі полJтшm виходить зв межі підтриМІСи окремих 
rpyn - ве;шккх і мал11х. Уі' завдаІІНЯ- ковсолідщІя, Інтеграція всіх у єдину 
nолJтн•шу спільuоту, яка \іерез розвиток спільuоУ для всіх ідентичності на

буває рис громвдявськоі на.цІJ. 
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Етнонаціональна політика демократичної держави мас враховуваrи: гео

графічні фактора. особJurвостІ дсмоrрафічвюс процесіе. Історичві особли· 

вості форІІІування певної шщІї або народності та особливості tІюрмуввння ri 
національної державності. спещ•фІ.ку національноrосІСлnду населення. сnів· 

ві,АRОШЄШІІІ коріввого то некорІІІноrо uвселення. релігііІІІІсть, особппоості 
иаціоІІаnьІІої психолог!і, ІІ&ц!ональuJ трад1щіf, знrrощУ, uзосмишr титульвоУ 

ІІІЩЇЇ 3 ЇІІШІІМИ надіЯМИ ТІ\ ЄТИОС8МІІ. До U ГОЛОВНІІХ ІІрffІЩІІПЇО оnрто оідІІС• 
сти такі: rrр11нциn демократІІзму, толераnтиості у стосун.ках між різшІМІІ 

ІІаціональностями, нвціональІІої сдuості, 838ємоповвrІІ та озасмодовіри на
цій, поваr11 до націова.ІІьнюс трад11цІіі, звичаі~. віросnовІдань. забезnечення 
pean\:mцlf права на СІІМОВfІЗІІаЧЄІШІІ наці і\. 

Для того щоб заnобігти коІІфлІктам у поліетІtі•Іному суспіJJьстві, осно
вою нкоrо є культурве рrзномоІІітта, держ8JІі варто nрІІдІлнтu особллву Y811· 
ry опрооадженню пртпrцпnіо толерантsос-r\. Сьогодні у овітооііі пра.ктащІ 
вщ)облясться єдишuі дісоІІІІ мохоulзм урегулюоnнша мІжетІІlчш•хстосункіІІ. 

о само: забезое••еtruя рівощх умоо Ієнування різннм стІІІ•LІІІІМ утвореашям, 

НІ\ДВUІІН \'м СВободІ\, рЇВІІfІХ Пр& В. МОЖЛJІВОСТЄЙ С8.МООІІ311іІ'ІЄІІІІІІ, ВільНОЇ 1111· 
ціОІІ8J\ЬUОЇ Ідеuтuфікацjї. Зах ІІСТ MCUWiffi 8ІlП1ІИВ8Є З ідРЇ рі ОНОСТі усіх JІЮдеіі. 
ЯК8 118ЛІ!ЖJІТЬ ДО ГОЛОВНІ<Х ЗІІСІ\А ДCMOKpnril. 

В Украіні націонал:ьв1 мекwІtulІ визнаються 1111 КОІІСТІІтуціііномута :тко
nодавчому ріопях. УкраЇІІські Іtауковці сформулюва.~ІІ DJІncue тлум:вчеюІя 
цього поняття з урn.хуааuІІям націопальної спецнфік11. 

8 Етні"ша .а«ншин4- це самосвідома свосі єдності сnілийсть п:юдеіі, для 
яких властиві спільне ноходженІІН. спільні мовно-ІСул r,турttі рнсн, сnільІІі 

психолоr1чкі орієнтаціі, асотрі у кіл"ькісному МО ІІІ поступоютьсн дnмі
ІІ&Отulіі груnі nолlетІІІчноrо сусІJ1льства. 

У КрнJІІському ремоні етнонnціональsа СІІтуацінІІаііrклвдІІіша. Холокост 

ЗУІ\\08118 сьоrодніmвє KpiJTII'IIIC СТВНОВJІЩе серед ММІІХ KOJ}ЇUHIOC И1Іроді8, 
зокрема крUJІІчакіатn караfмів. мже іх кLтькість ІІnбпІІЖІІСТЬСЯ до крІІТІІЧІІОЇ 
межі. І, незважаючв ua те, що сьогодві цей periou ІІабуває дедалі більшого 
поліетнічного характеру, формується більш прІІродНІІМІІ мех11нізмамн, необ

хідною умовою для подnльшоt нормалізаціі ситуnцїі є ВІІоаженв держовна 
етноnолІти ІСа, яко має сnрІІЯТІІ збережеІІн:ю са~о~обутщ,ої культурІ! малих ІІІ\· 

родів, забезnечsІтп умовrr комфортного сnівіснуваrшя nІ)сдС1'tцнщків різюІІ< 

на цІоuвльuостеіі. 
Протягом 1990-х років в Україні з'являються nредста&ІІІІКІІ так 3118ШУХ 

•uовІІх меншин•. ГоловRІІN •ІІІUОN, це вu:х:ідці з Піодснної Лзіі(Афгаnістал. 

Індія, Пакнстаu, В'єтнам), країв Близькоrе Сходу тn ЛфрІІКІІ. Hanptmiнцl 
2003 р. 2,9 ТІІС. осіб отрІІМВЛІІ оф\ціііюrіі статус біЖС!ІІЦЯ. 

Серед іммlгравтеькшс громад в :VкраїJІі нnйбільшІІмн с афrаиське. 

індіііська та а'стяамська. чІІсельtrість вкпх сягnс до кількох тнскч членіІІ 
кож1111. ВонІІзосередженІ3Дебільшого у веmuшх містах (Kruu. Харків, Одеса) 
і оносSІ'І"Ь o&Ждlt:Si змінла етнокультурву сrrтуацію, вджс культурно відмінні 

вІд більшості. 
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ЄвроnеНська служба дослІДЖення громадської думІСМ (Єероба· 
ромотр) дослщила ставлення єароnейціа до nроблем ,.~Жq~nьтурноrо ДJanory 
Зr1АІю 3 результатами 72 "- rромадян ЄС вважають, що nооди з інWОІО втнІч· 
нооо чи реnІrійнооо ідентичністю, а також громадяни Інших держав збагачують 
культурне життя Тхньоі храіни більшість євроnеицІв досить часто стикаються 3 
nредставниками іншот нацІонзnьностІ, іншого віросnовідання чи з громадян&· 

ми Інших держав. Найчастіше такі контакти nротягом тижня мають громадяни 

Люксембургу (82 %), ІрnаНАІ' (77 %), Об'єд~<аного Короnіастаз (76 %), АастрІ1 
(75 %). У боnrзріі, ПоnьщІ. Румун1і та Естоні1 відсоток nоодей, що сrnnкуваnися 
3 nредставниками Іншої куnьтурноі ідентмчноетІ, становив менше 5О %. Понад 
80% єероnейwв nоrодиnися 3 думк010, що ,.,жкуnьтурж контакти надають чима· 
nо nереваг. 

~ Як, на вашу дУмку, лооди 3 
Іншооо етнічною чи реnігІйнооо 

ідентичністю вnливають на 
культурне жипя нашої краіни? 

Свооо думку обrрунтуйте. 

У С}"Іасному українському суспільствІ 

чітко простежується nозитИDва текдендія до 
зростання сусnІльноr актІtвності представни

кіа різюrх паnіонмьпостей, створення ~mм.и 

національво-культурюrх громад для збере· 
жев:оя та аі.дроджеnня своєІ нтяічвої ідеятич

ностІ та куJu.турно'і самобутJІості. Проте, хоча українське законодавство А 
rзрантує ваціональвю.t меІІшнва~& право ва збереження аласвої ідевтвчності 
та вивчення рідвої мови, реалізація цьоrо npau 3дІіkюоється здебільшоrо 
щодо мевШЮJ, яні мають відчутну фіпапсову допомоrу з боку держав noxo· 
джеuпя \ прожtmають комиактво. НапрПltЛад, росіяни- у деяких областях 
Сходу і Півдюr Украіни, РУМУПІІ в Чернівецькій облАсті, угорці- на Закар· 

патті тощо. Зв відсутJІості матірних держав, нащщклад, у ро!Іdв, гагаузів 
тощо, або коло ці держ&шІ не nІдтримують збережеІІІІІІ націоаВJТЬвої іден· 

тІJЧності своїх діасnор, - вІІвІть упроваджеиня освіти рідпою мовоюдля цих 
етпічІСи:х rpyn зазнає значних трудвощів. 

Процеси демокрапrзаціІ сусиіJтьно-nоп.ітич:ноrо розвІІТКУ Україинсприя
ють ширшому залученню націон8J1Ьних меRШlІн до культурноrо та громад· 

ськоrо жІІ-rтя. Крім активізаціІ діяльності національних меВШІШ у вапримку 

розвитку своєІ культури, відбуаається їх інтеграція в українське сусnільство. 
АналІз етноваnіональиих nроцесів у сучасній Україні свідчвть про НІІзку 

позитионюс тенденціft та uабуття досвіду в забсзпо•Іешті nрав людини, в тому 

числі ваціональних меншин, задоволення їхніх соцІокультурвих nотреб. 
Змежво від об'єктивних і суб'єкт!flшв:х факторів суспільство може роз&ІJ· 

ВВТІІСЬ кк у напрвмі luтerpaц!I (етnічвоrо об'єднання), так і у нв:п:р.ямі дезі в· 

теrра,ціІ (етпічвоrо поділу). Для украївськоrо сус.пІ.льстаа важливо відваіітн 

рІввоааrу між пошуками етнІчноі ідеІІ'ШЧJfості таІнтеrраціJtвими процесами. 
СліА ш:проко використовувати міжхультурниіІ діалог ддя дося:rнеПJІJІ коа· 

сенсусу між різними погnядамп, враховувати наявну 1 культураоку різнома· 
піnІ мвожинв:ість позицІІ! І поглядів заради культурноrо взаемо3баrачеввя. 

ПодВJТЬший роззнток етвоиаціопальв:их стосунків залежить від політич· 
иоrо курсуаладну пнтаюtях державноrо та нацІональноrо будівmщтва для 
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дое11rнеНJLІІ більшої згуртованості етнічних украів:ціата взяття юпmнасебе 
ковсолідуючоі ролі у процесі форму88ВИв україиськоі rромадянської иацІІ. 

Формував.вя певвої цlлlсвості з rромадяв різноетнічного походження можли

ве зв умов ураху&&ВВя куд1отурвюt цівиостей я:к коріввого етносу, та.к і nред· 

ставюtкlв івшІі'Х наяввих етІІІчвих груп в Yкpвlnl. Право кв вацІова.пово
етвічну самоjдентифікад\Jо є одюtм з rолов:вих визнвчв.nьІІІІХ nрав mодюш, 

пов'язаних з фсрмувВJШям Ії як особистості, неповторвоУ індив!дуа.повостІ. 
МінімІзація аrрес\ї та мtжкультурвнх конфдіктІв а умовах поmультур

ноrо свІту стане МОЖJПІВОЮ, якщо буде створево ЄдІУВе r.побальве сусJІіJrьство, 
де немає чужнх, a."le Існують Інші, наявність яких є умовою та стимулом 
мlжкупьтурного діалоrу та мирвого співжwrrв. Однак при цьому буде зама· 
по оазоати чужого іКІІІШІІ. Проблема полагає в то,..у, як зкішtтв вкутріmне 

ставпен ня до іншого, зрозумітtJ !Іого, аеств з вим конструктиввий ,цianor, 

через який можна краще пізнвт11 себе. 
Отже, основmш механJзмом міжкультурноУ взоємо,ці1 є самовизначення 

особистості в процесі ,ціапоrу ку.пьтур, розмаїття яю:rх дозво.пяє осмнслюва· 
ти сукуnаість культурнах .цосяrнень п:ю.цства та ВІІмаrає саІдомої орієвта

ц!У у rпобапьвому lвформацІйвому просторі. 

Завдяхн 38Лучеиmо особистості до процесу 
роза'язавІUІ соцІоху.'tЬтурвих пробдем 

то.цства, самови:зввчевпя nостає засобом 
розвитку кк lвди:вjдв, так І ку.nьтур11 заrапом. 

§ 67. М1ЖКОНФЕСІЙН1 СТОСУНКИ ТА Ух ВПЛИВ 
НА ЖИТТЯ В ПОЛ1КУ ЛЬТУРНОМУ СУСШЛЬСТВІ 

Кормено nри~ 

Предс:таеники яких реnІrІіІних конфесій живуть у аашому perlotil? Чи заІІЖДИ ueA 
КОНфесіЙНИЙ COUJ<Iд З3JІИW88СfІне3МІННИМ7 

Рі:sномааіття украївськоТ купьтурІІ виявляється яе лише в її ети:іч:віА різ

нобарвностІ, а й, зокрема, в редіrІІІвіА. І хоча за КонстІІтуцІєю церква і релі· 
riltпi організацІі в УкраІні вlдокремлекі ві,цдержвви, а шкопв- від церкви, 

І жодиа рел!rlя не може бути ВІІЗІІава державою як обов'язкова, реліr!Ане 

життя дуже важлІJВе дпя багатьох rромадяв Украltш. 

fщмиш eиu.l:f• . 1 
·Нас об'ІWfУЄ те. що нас усіх сrеорив Госnодь. Яосщо кожна людина буnа стео· 

Р8"8 боrом, то чоuутоА, хто С'Т'І()JМІtІмі! Богом. у ВІйнах чи етнrчнмх ЧМСТІС8Х вбиває 
...woro, також СТ1ІО\)ВНОГО ГосnодQМ? Чому nрибутки і nоnІТМЧнІ амбощl ціннішІ, ІtDІ< 

rромадянм краІнм? 8чМНІСАІММ, коли атакуюТЬСІІ npaea l ЖМТПІ особи, ІСВІ))'Є лише 

3110•. 
/Оріі/Серrєи, 

nостІіІннІ! предстаеннІ( УІ(рвінн в ООН 
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Слоuо •конфесія• (від лат. con(essto- спооідаяня) о Су>tасяій унраїнській 
мові має два значеFшя: l) віросповідання; 2)самостіfuшІі, везалежwU\ від ів· 
ших peлirillmrй наnркм, відгалуження ( •ВеJШJШЙ тлухочний словоJІК укра
їнської мови• ). Термін •иіжконфесій:нпlі• використовується на ооначення 
стосунні в між предс-rавпккаJІШ різних напрямів тієї самої реліrії (ввп рІt клад, 

між прапославвою тв католицькою rромадами), а також na означеІІІІЯ від
RОСJШ між представІІІtкам:и різних реліrіА (наnрЮU1вд. мусульманамн та 

• 3 КонстwтучЛ' YttpeT-
Cтarrя 35. Кожен має nраво на свободу світогляду І вІросnовідання. Це nраво 

ВІ(}110'18Є свободу сnовІдуваm будь-яку релігію або не сnовідувати ніякоі, безnе
решкодно відnравляти одноособово чи колективно реліrійні культи і ритуальні 

обряди. 88C'ri1 релІгійну діяльність. 

Закон УкРІІінн .про c806Q.qy c08icrt та penlriilнl орп~НЬ.цЛ• 
Стаття 4. ГромадЯни УкраІни є рівними nеред законом І мають рІвнІ nра

ва в усіх галузях економічного, nолІтичного, соцІального І культурного життя 
незалежно від іх с-rаалення до penlrfl. ( ... ]Будь-яке nряме чи неnряме обмежен
ия прав, встановлення nрямих чи неnрямих nереваг громадян заnеЖFЮ 8Ід Тх 

ставлення до pen~nї, так само як І розnалювання nов'язаних з цим еорожнечІ і! J 
ненависті чи ображання nочуттів громадян, тягнуть за co6oto відnовідальність. 
естановnену законом. 

ХрНСТІІЯІІ8МИ). 

Упродовж років незалежності в Укроїаі в!дбулося в!дроджения реліrійво

rо життя. Стереотrшні уя:вленвІІ про правослвв'яяк троднціАну віру України 
дедалі мct1we відповідоють діІІсності. І хоча християнство n досі заляwаєтt.ся 
пріорнтетцою релігІєю, набувають поширеtшя 1\ Інші віроспов!двнкя. Напри

клад, після отрu:маяня Україною незалежвос-r! та прийняття Закону України 

• Про сІЮбоду совіс-rі та редіrійнІ орrаиізвціІ • O'I'J)ШІB.Jru можливість розвит
ку іудеІіськІ громадІ!, а з поверненням крнмськотатарськоrо uа.селеuпя все 

І!t;і!ЩfІН,і• Серед усього розмаїття релfrІй, що fснують у сеtті, лиwе три tta· ~ 
r ЗИВВЮТЬ •СВіт08ИМИ релігіями•. Це буддизм, християнство ТВ ІСЛЗМ (у порядІ(у 

вмникнення). На еІдмІну ВІД rнших, цІ реліnї не обмежуюТІоСА пееною етНІЧНОtО 
f'PYilOIO чи держа8010, а rюєднуJОТЬ людей рtЗННХ народІ8 І континеtmе, незаnеж
но вІд етнІчних або моених рис. 

Найстарішою зІ свІтових penlr1A є бy.q.q-v. Вважається, що він виник близь
ко VI ст. дон. е. у ПівденнІй Азії. НинІ найбільша кІлькість прихильників будднзму 

меwкм у Іфа)нах ПtІІДВННОІ, ПіІІДВННО·Оdдноі та Qdдноі АзП 

Xpocn~••cr80 виниІUЮ у І ст. н. е. серед євреїв Палестини, але вже за nepwl 
о;ІnЬІСЗ десятюв рокtв ІСнування поширилося на іншІ народ14 і! тщжторІі, Зараз 

це на>Іnоширеніша релІгія в ЄвроnІ, ПІвденнІй та ПІвнІчній АмерицІ тв ПІвденнІй 

АфрицІ . 

ІсА8М - наймоІІОДWІІ зі світоеих реліrІіІ, що виниtтВ на ПОЧВ'П()І VII ст. н. е 
на АраеІіІському mеостроеІ. СьоrоднІ іслам є домІнуІОЧОІО pe.ntriєlo на Близwсому 

Сході, на nltiНO'II Африки тв в деяких краінах АзіТ. Це друга за чисельніСТІО вtрую· 
чих релІгІя саіту nІсля ІфИсmянс-rва. 
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більшого поширення в Кр11му набуває Іс.лам. З'являються ІІеовсім нов\ для 

нашої краJнн реліrіІІІІі громади, :юкрема •Товариство свідомості Kplwwн 
або церква Ісуса Христа святих остакuіх дві:в (моркоІІ.ІІ). ТІІКЮоІ чІІном, 

сьоrодпl УкраІна е n011ІконфесІйн.ою держuою, то&rотакою, де орисутн:І різкі 
релігіl" тв конфесії. 

На 1 січня2009 року в УкраJІІі ДЇЯJПІ 34 465 релlrійхих орrанізаціІІ55·ти 
аlросоовwнх напрямів. НвІІчІІс.левніmою в УкраінІ с УкраJнська оравослав· 
на церква Московського пАтріархату, після якої !Іде Українська православна 
церква Київського nатріархату. У цілому, нац! дві церквІІ nрппадає маІІже 

52 % усіх ре;rіrіІ\'ннх ооередкІв. 
У 1989 р. в УкраJні. вперше після повоєнної доби була леrал:І30ІІ8Ва 

УкраІнськв rреко-каТQЛJЩька церква, в з 1990-голеrвльно Існує Українськ.& 

ІUІтокефвльна nрооославнв церква. Сl.оrодві ці церкви мають масні монво
тІrрі, нввчмьІІі заклади. місії тв братства. 

ЗІІачtІО зросла зв часи не38ЛежІІості 11 рІtмо-католицька церква. Якщо в 
\989 р. в ні і! квраховуввлося всього 114 громад. то зараз Іх nонад 900. ЦІrро
маднзосереджені в основкому у ВінющькіІі, ЖитомlІрськіІі, Звкарпатськllі, 

Львівські і'!. Х!оІельшщькіІі областях. 
ПротестВНТІІЗМ в Україні ІІІІЛічує nонад 10 тне. реліrіІіІІІІХ орrвнізацііі. 

що ста ІІООІІТЬ 30 від усіІ-і рсл!rійnої мережі. Ннііоn:швоnішt>ю та нн іі•ІІІ<'· 

ЛСІІІТіІПОЮ llfiOTC'CTniiТC hltOIO 1/р~RпіЗВІ\іСЮ <' Вс<-~·н ра\'нrhІ<ІІ ЇІ r!!IO:J об'сдЩІІІ Ь 
свангельсьюrх хрнсТІlRВ·бfНІТнстІв, пnстуnною an нількіоrщм склмом -

•[ ... ] у новому СВІТІ доброзичливість щодо тих. ЧИ!~ pen•nя вимагає захисту, бy/J!J 
не nросто моральним обов'ІІЗІ<ом, а обов'язковою умовою виживання. ЛюдсЬІ<е 

1іло не може довrо жити, яІ(ЩО руки знаходяться у конфлІІСТІ з ногами, а WfІун<Ж ВО· 

роrує з nечоt«ою. 3а1111ЮМ nюдс...:е cycntnьcтeo набуває ознак єдиноrо nюдСЬІ<оrо 
орrанІзму. ЯІ(ЩО ми будемо Існуаати й надалІ, то маємо знайти nочуmІ. зверненІ ІЮ 
nідвищенНІ! добробУJУ всіх, nри цьому nрагнення до іІЩИеідуальноrо бnаrоnопуччя 
має бути сnрямоване на весь органІзм , а не на окремІ Aoro частини•. 

Бертран Ра!Х;ел. анrЛІНськнй матеМІІТнІ( і фІЛОСОф 

ВсеукроУІІськиіі союз церков хрвстШІІІ віри І 
єванrельсьJ<оі- п'ятІЩесятпиків. 

Як ви вважаєте, чому фІло- · ? 

Понад тисяча релі.rійнІІх організаціІі 

реrтрезентуюn етnококфесіІіві утворення, 

ТобТОТВКі, ЩО nОЄДІІУЮТЬ ВіруЮЧІІХ НЄЛІІWе38 
озн8J<ОЮ в!роспоJІ\данкя, ай 38 ет.нічВІІМІІ о3на

СОФ уnоДІбнІОЄ суспrльстео ІЮ 
АІОДСЬІСО/'0 11113? Чи nоrоджує

тесь ВИ 3 ц/ЄІО ВЛІ!f'ОІ)ІЄІО? Об

[ rруwтуйте свою думку. 

камп. НаJ1біпьшу частtІву з НІІХ зареєстровано nос.л!довнnкамн і ела""}' та іудв· 
ізму. Діють Т8J<ОЖ Закарпаrеькв (угорська) реформаrеька церква. Німецька 

євв.нrелі•rио·лютераІІська церква, Вірменська аnостопr.ська цсркuв. Фуrнщіо
нують і nooдrmoкi етвоконфесіІіІІі громадІІ •tехів, готів, кореіІцІв, шведів, а 

в Автономній Республіці КрІІ.N - караїмів та кримчаків. у Херсовськіlі та 

Запорізькій областях - менонітів. Найбільша частrша peлiriїm1rx органі-
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задій вад!окал:ьиих мекшик зосереджеnа а AJtтoнoшilli РеспубпіцІ Крим. 
Ураховуючи важливе знаqеяня, яке реліrій111 стосувки ві.дігрвють у на· 

wому жнтті, С'І'ВЄ зрозумілим, що rармов1Ане існуаа.ння соц) уму немоЖІUІ:ве 
без міжрел1rійвоrо діалогу. Але цей діалог неможливий, JU(ЩO не визна· 

ти право своrо сnіврозмовнпке висло8ЛJОвати власні переконання, бути не 

Т8.КИМ, ЯК ТИ , 38ЛІІШ8ТИСЯ CBMJIM собою. Діалог ІІЄМОЖJІІІВІІЙ без ПОВІU'П ДО 
ceoro сnіJІрозмовннка, без поваги до йоrо думки, нааІть uщо еока віДІІіква 
аІд ВJ111сноr. ТІІ!Ці позuція дозво.ІUІє запобігти розnа;rюванвю ворожнечі між 
предстввІmк81\UІ рІзп.и:х культур і оlросповІдань. 

З метою поrпаJбленвя міжкоифесійвоrо діалогу в УкраІні діє кнзка між· 
конфесійвпх органІзацій державного тв реrІонал:ьноrо рівнів. Найбільшою тІІ 

иаіtвnлlшовіmою з юrх с ВсРу~<раїнська рада церков t релІеІ й11их opza" іJацІй. 
Рада була утворено 1996 р. як представнІщькrrй міжконфесlйкяй консульта
тиlІно-доре.дчu:й оргвиз метою об'єднаккв зycnm. церков і рел:іrійвнх орrанІ

зацій у справі духовпого uідродже11ня УкроїJПJ, коордпвації міжцерковвоrо 
діалогу ян в Україні, так І за її межами, участі в розробцJ проєктів норме-

•КарІтас ІнтернацІонtпІс• (вІд лат. carltas - миnо· 

сеРдА. самовІддака безкорисна любов) - це саІтоеа 
католицька доброчинна орr.ІНІЗІІЦІЯ, що nроездиnо різно· 
бічну nолІтмку доnомоги бідним, нужренним, дJтям-сиро· 
там, людям wo nостраждали вІд nриродних катастроф, 
хворим ка СНІД неnовносnравним особам, людям, що 

СТJ)аJІСДаЮТЬ від мко- -.и наркозаnежносn. мІгрантам, тим, хто nостраждав аІд 

торrів11і людьми, та Іншим. До мІжнародно! родини •Карітас• сьогодні еходять 

165 наuJональних орrанІзаuJй, серед я~их І •Карітас Украіни• 
Місією •Кврпвсу УкраІни• є розви

ток традиu)й доброчинно! діяльності та 

здІйснення соцімьноТ роботи, виходu-.и 

із хрмсгиянсьхих мОР8J1ЬНО·етичних uJннос· 
тай, а його метою - розробка та вnрава· 

дження націонмьних nрограм щодо забез· 

nечення соціально! доnомоги та nІдтримки 
населення УІфЗіни, яке цього nотребує, 

не38J1ежно від національно\ принмежнОС1і 

чи вІросnовІдання. 

Робота. •Карітасу Уkраіни · спрямована 
насамnеред, на охоронуздоров·я, доnомо

гу сім'ям І дітям. nробмми міграції, ВІЛ/СНІДу, соцІмІзаЦІю неповносправних 

осіб, доnомогу 11юдям у несприятливих життєвих обставинах тощо. ЦJ nрограми 

ремІзуються П8Р8J1ЄІІЬНО до так званих •базоеих пocnyr• - здJІtснення rvмa· 

нІтарноТ доnомОІ'И, роботи благодІйних ідаnень, СОЦІальних центрів для дІтей, 

домашньоІ оnІ~и тв Інших. що іх надають регіональні організаu)Т •Карітасуо. 
38 матеріаламн сайта ·Карітас УІф8fнн•, www.caritas·ua.org 

На фОто: Волонтери Із ЗВХІДІЮЄаропе>Іськнх краін допомаrаюrь у проведеннІ 
будfвельно·ремоІfl'ннх роб/1 у осередку для бвзпрнтульннх •Наша XtтrtJ•. 
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тивяпх актів з питань державно-конфесl/Ших відносин. здійсвевня комп

леконих заходів добродійвого характеру. Сьогодві до складу Ради входить 19 
церков і реліrl/Ших opram.зaцiJi (православні, катоmuш, протеставти , іудеі, 
мусульмани), що становить близько 95 % релігійно! мережі Украlни. 

Важливою для )Ііалогу культур є міжнародна діяльність релісійних орга
візацій Украlни. Глобалізація, що торкнулася багатьох сфер людського жит

тя, не омину ла і репіrійні відносики . Представники реліrііІвих оргаmзацій 
Укрвlи:и сnівпрацюють із сяоУми закордон:нш.m одиоаірцsrми, аідбуаа.ються 
зустрічі із закордовnиюJ колегами. Пре.цставюJки украmських реліrііІвlІх 
громад беруть участь у па.ломmщтві, м.іжвnJХЩНJJХ форумах та конференціях. 

Во.ни активно здійснюють блаrочл:вну та rуманітарву .цілльmсть. Напри

клад. у 2009 р. 7 5 % загальної кіл:ькості гуманітар вих вантажів надіі'шrло 
до Укра1ии саме ре;tіrійЮІМn КАНА nА ми. 

Реліrійні організаціІ займаються також і доброчиюuщькою роботою, 
різuомавітиими соціал:ьним:и проектами. ВоюJ иада.ють духовну опіху 

та допомоrу з доглядУ за ocoбa.l'tDI, які перебувають у за:клnдnх соціально

го захисту - будинках .цля літніх людей, цектрах для самотніх, будииках 
длн дітей із фізичними та розумовими вnдамя тощо. Останніми роками така 

робота актІШво проводиться у закладах nо

збавлевuя вот. При релігійних організаці
ях утворюються осередки охороuи здоров'я: 

реабіJUтацІіІві центри, JU:карські кабіНети, 
саяаторіl, де надають допомогу хворим, за

безпечують ліJ<ами, медичним обладнІLНВuм; 
працюють пун:кти безкоштовного харчуван

ня; розшttрюється мережаоздоровчих таборів 

Від чоrо залежить мирІ<е "'? 
сnівІснуаання різних релІгійних 
груn у сусnільстві? Що необ
хідно зроб>~ти 38д11Я забезnе
чення м>~рноrо сnІвіснуе\ІІ<НЯ 
різних конфесій в украІнсько

мусоцІум1? 

для дітей-івва;U.ців та скріт, дітей із мапозабезnечепкх сімей. 
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ТЕМАТИЧНИЙКОНТРОЛЬ 

1. Дайте визначення nоняпя попІкупьтурність. 

2 . Визначте основнІ риси nолІтики ІІАультикультуралІзму. 
З . Розкрийте основнІ засади сnІвІснування в nолІкультурномусуслілt.ствІ . 

.. no· т'рсrА r •о 

1 . Яка роль національних громад у багатонаціональному сусnільстві? 
2 . У чому nолягає самобутність І рІвноціннІсть різних культур? 

З . Яким чином міжконфесійні стосунки вnливають на жипя в nолікультурному 

сусnільстві? 

Пр•t 'СМО Т8Оf"О 

1 . НаnишІть есе не тему •УсІ рІзнІ - есІ унІкальні - всі рівні•, сnираючись на 
nринциn nолікультурності. 

2 . СкладІть nерелік універсальних цінностей, притаманних усІм культурам. Які 

висновки можна зробити щодо культурноrо синтезу цінностей різних культур? 

З. В умовах глобалІзашї запроnонуйте способи. які дадуть змогу не втратити 

нацІональну самобутнІсть. 



І"' ,. вивченнв ц;єїтеми Ви 

ЗрозумІєте, ttкe геоnопІтмчме 

становище :sаймає сучасна 
Україна І вкнм є їі місце 

у загалІ>НоцмвІпІзацІйнмх 

nроцесах 

е Зможете аналІзувати 

внутрІшню І зовнішню 
nолІтику України в межах 
стратегічного nартмерства 

• ДІзнаєтес• про мІграцІйнІ 
nроцеси в Україні та свІті 

УсвІдомите внесок українців 

у світову наукута кул .. туру 
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§ 68. ГЕОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ СУЧАСНО У УКР АШИ 

Корнено прмrцатм 

Яке місце займала Украіна на міжнародній арені до 1с991 р.? 

Останнє десятиріччя ХХ ст. увійшло в історію насамперед суттєвиМlІ 

геополітичними змінами. Серед нових політячних реалій було утворення 
Української везалежної держави. Поя:ва на політичній маnі світу везалежної 
України, я1<а розташована в центрі Європn, започаткувала глобальні транс

формації не лише в даному реrіоні, а й в усьому світі. 

Відомий амерwканський ДИJtJІОмат Строуб Телботт схарактеризував неза
лежну "S'країну як ключовий елемент у новій Євроnі пі<:.ІІЯ холодної війни, 
зважаючи на її геополітичне становище та nриродні ресурси. Украіна на євро
nейському контин.енті займає п'яте місце за кількістю населення, друге- зв 

розмірами територіі, а за економіqниьш мощJІивостІJМИ, інтелектуальним і 

науково-технічнпм nотенціалом належить до найбільших розвннути:х єв· 
ропейських держав. Тці nоказвики дають нашій країні змоГу і право мати 

статус великоїєвропейської держави з відповсідною геоnолітичною поведін
кою та rеостратегічвою орієнтацією. 

Шдrrисавням Україною на nочатку 1992 р. Гельсінського заклюqвого 
акта- докуме.вта, що визначав станда~ міжнародвої поведінки та врегу
льовував відносюm між держанами-учаснвцямн, було увінчано самовизна

чення і визнання державності українськоrо народу івnІимв країнами . Вод· 
ночас це дало змогу Україні розnочати діЯJlЬність у міжвародних структурах 

на пранах ріввого партнерства. 

В акті фіксувалися домовленості взаємовідносин держав-учасв:rщь та бул в 

заКРіnлені такі n:p~mщmп: 
• суверевва рівність. павагадо прав, притаманних суверенітету. У Декла

рації було зафіксовано повага n:рана держав •вільно вибирати й розвивати 
свої полі'І'нчні, соціальні, економічні та культурні системи, а також право 

естановлювати сІJої закови та ад мі вістратявні правила •; 
незастосування сили вбо nогрози силою; 

• неnорушність кор,цовів; 
• територіальна цілісність держав; 
мирне врегулювання суперечок; 

вевтручанвя у ввуоrріmві справи; 
• noвara прав людя:ни тв основних свобод, включаюqи свободу совісті, ре

лігії та перековавь; 
• рівноправ'я та право народів розпоряджатися своєю долею. Сrrівпраця 

між державами; 
• сумлІнне 8JJКOH8HH.!f I.IOOOB' .!f38Hb 311 міжНароДІ;ІJІМ ПрІ!ВОМ. 

Перелі чені принцшш мали важливе зваченпя для стабілізацП: ставовища 
на європейському континенті, вонв створюваmі досить сприятливі переду· 
мови для розши~ння it активізації міждержаввої сrrівп_раці в економіч-ній, 
науково-технічній, nриродоохороввій галузях. 



УкраІна ВИЯВЮІа бажання будУВ3ти відносини 3 іtІШКМИ країнами на 
3асадах ріввоправвост1, суверенної рівностІ. невтручання у внутрішні 

справи, визн.ання теркторівльноі ціпіспості та вепоруmності історІІ'UІШС 
кордоuів. Вона oroлocrtлa про відсутЮсть територіальних претевзІ.А, 

еважаюІПІ сеою територію неподільною і недоторкаJJFrою. 
Не переслідуючи агрєсІІВНІІХ цілей, У краЇІІа nідтвердІІЛо дотрnмаквя умов 

Договору про скорочення І! обмеження стратеrІчuшt наступальних озброєнь 
СРСР-сША від 31 липня 1991 р. та намір у майбутньому стати без'ядерною 
і вейтральною державою, що і втілпла в життя. Україuа одна з nерших від

мовилася від ядервої зброї, cтaoprtna без'ядерну зону в Цевтрат.в:ій і Схід
иlй Європі. Наша держввв бере участь у розробці основюtх документів ОБСЄ 

(Організація 3 бе3пеки та співnраці в Європі) та створеrші модепізагальноєв
ропеІfськоУ безnеки. УкраІна дотримується угоди про 38ІІчвйні сили в Європі 

1990 р. і формує свіJі вііІськовнй потенціал у межах мінімуму, необхідного 
лишедля оборонних цілеіі. 

Така зовніmньопол1тиЧ1Іа стратеrін зумовила ВІІзноrщя Україuн багать

ма державами та встановлеиня з нею днпдоматнчиих відносив. Уже в сІчпі 
1993 р. УкрІ\ЇІІу як незалежну державу внзваJш 132 держави світу, з вих 106 
встановВJІJtз нею дноломати чи\ стосув:кв. 

Вкваженістьзоввіmньоі поліТІІКJІ УкраінІ!, u миролюбні засядв, мврннІІ 
хв рахтер перетвор&нь у сусnільстві nідВJПЦують рівень безnеки на континен
т\, сnрияють розвитку відносин Україuн з свропейськшш державВJІШ. 

Геопол1тичний простір Украіни характеризується ншd трьома векторамн 
орІєнтації: зa:rlднu.of. ІІіІІІ<І•иигс:rІдним і ІІівдгнно·за:rІдии.м. Для суверенної 

УкраУни важливим rеоnоліти•tюtм ЧІ<ННЩ<ОМ є заrольиоєвропейськай про

цес, оходження до єврооейс.ькоrо і світового загалу 110 засадах цінвостеі! за
хідІІої демократlі. Цьому nідпорядковані зовн1шuьооолітичШ пріоритети, 

наnагодженвя прин:ци:пово пов их дво-та багатосторошtіх відносин, а також 
відповідна внутрішня трансформація. 

~~-~~-~~~~~~!:;;;іг--;3 ДеІUІ8раЦІ7 продер••-й су.еренІтет У~т
~ 16липн. ННЮр. 

У~реінська РСР як суб'єкт мІжt<ародного nрава здійснює безпосереднізноси

ни з Іншими державами, уІUІада.є з ним" договор 'І, обмінюється диnломатични

ми, консульськими, торговельними nредставництвами, бере участь у діяльностІ 

міжнародних органІзацІІІ в обсязІ, необхідному д11я ефективного ззбезnечення 
нац/ональt<их інтересів РеспублІки у політ..,..ніІІ, економІчнІй, еколоrІчніІІ, Інфор

мацІйнІІІ, науковій, технмнІй, культурній І сnортеній сферах. 

УкраінськаРСРвИС1Уf13ЄрtвноnравнимучасникоммІJКН8родноrосnілкування, 

аnивно сnрияє зміцненню загальноrо миру і мІJКН8роДІЮі безnе101, безnосеред
ньо бере участь у загальноєвроnейському nроцесІ та єероnейськІоІХ структурах. 

У~раІНСЬІСЗ РСР визнає nереваІ)І загальнолюдських цІнностей над класо

вими , nрІоритет загальновизнаних норм мrжнародноrо nрава nеред нормами 

внутрІшньодержавного nрава. 
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~ Яке місце, на вашу думку, 
має займати Украіна в rеопо

лІтмчному nросторІ є.вроnей

СЬІ<оrо континенту? 

Сьогодні зовв:ішв:ьополітнчннІІ курсУкрв
'іІШ, \j' геополітичні орієнтації ще виробJІЯ

ються і "КО.НJ(ре1'ІІЗуються відповідно до між
неродноУ св:туації. Але принциnи, що лежать 

в осuові цього курсу. відnовідвють nроrресиu

в.и:м теJ,ІДевціям сучаСJ,ІОГО сеітовоrо політrrч
ного прогресу. 

§ 69. МІСЦЕ УКРАШІІ В ІВТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
ЄВРОПИ ТА СВІТУ 

Кормено nрмrад8ТМ 
Пригадайте, про якІ глобальні nроблеми сучасності еи дізнал'ІСІ! з цього навчаль
ного курсу. Яким чином Украіна бере участь у еиріwеккІ цих nроблем? 

-:Є"іііі(;;;а - це щось більше. нІж великий nівострів євразійського суходолу; 
вона - сім'я народів. які, незвІІ)І(аючи на nолітичну роз'єднаність та часті жор· 
стокІ антагонізми в минулому. nоділяють сnІльну культуру і сусnІльну сnадщину.. 

І. Лисяк-Рудницький. украінськніІ ююріософ 

•Євроnа - це досвід багатьох вІків. Це не та Євроnа, що іі Шnенглер оrолосив 
•на закаті•, не та, що гниє, до якої вся наша ненависть. Це Європа грандіозної 
цивілІзацJі, Євроnа- Гете, Дарвіна. Байрона, Ньютона, Мар1(08 і т. д. •. 

М. Хsильовнн, украfнськнй письменник 

У І:<рвУвв з nерших.ро1<ів незалежності прагнула до ріввопра.ввоrо пар'І'Нер

ства у стосуu.ках 3 європейськими дерЖВІJа:м.и. Курс на інтеграцію У1<рвУни в 
Євроnу озпачає не.одноліпіііау орієвтвцію на шкоду двосторокніjj сnівпрвці 

3 іRШІrІІШ державами, а гнучку систему взаємоnідиосин у глобальвому про
сторі Європа-Росія-Азів-Ш:вШчна Америка, яка, у свою черrу, складаєть

ся з важливих Д11JІ укрвУнськнх інтересів реrіОВ!\1.tЬНИХ •угруnовань•, де ва 

nершому м;ісці- суміжнІ держави. Саме з nідтримкою дружRіх відносин із 
Росіе:ю, Білоруссю, Молдовою, Польщею, Угорщ1mою, Румунією, Словаччи· 

вою пов'язується •вихід • УкраЩи в Євроnу. 
Po:m.i важливість вашоїдержави у сфері міжнародвої інтеграції багато в 

'<ОМу залежить від засад зоапіпmьополітиЧJ,ІОЇ ді=ьиос'!'і. Зовлішня поліТИRа 
Українв носять відкритий харВ1<тер. rr rоловни:мn завданнями є: 

• дівльніоть щодо утвореuвя і розвитку незалежно! демокра'І'Ичвої 
держави; 

• 3абе3nечеян.я С'tабільиості міжнародного стввовища УкрвУни ; 

• збережевня територіальної цілісвості і ведотор1<анвості кордонів; 
• встановлення. взаємавигідвої співnрвці з усімазацікавпенпми сторопа:мн; 
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• входження uаціовальuоrо господарства у світову економічну СІІС1'ему 
та оідвrщення добробуту народу; 

•38ХИст прав та івтересів громадян і юрІІдІІ'tЮІХ осіб за кордоном; 
• створення умов ДJІJІ підтримки контактів з українською діасnорою, 

керуюЧJJсь при цьому міжпародним uравом; 

• виступ на міжнародкіА арені в якості надійного і передбачуваного 
партнера. 

Україна як європейська держава береактивну участь у побудові •верхньо

го поверху• новоt архітектурн безпеки, яка складається з тах их організацій 
і структур, sx ОБСЄ, Рада Європи, НАТО. 

Наша держuа здійсвює безпосередиНІ внесок у зміцненнs міжиародцої 

безпеки своєю активвою участю в миротворчих оnераціях, що проводяться 
ttlд егІдою ООН І ОБСЄ. 

Українські миротворці та дІшломати добре еарекомендували себе в АІІГО
лІ, Молдові, республіках колишньої Югославії, ТадЖИІ<ІJСТа.ні, Гватемалі. 

Та.ким чином. Украівадемонструє світові, що вона є петільки сnоживачем, 

а Іі виробником безпеки. 

· Зв роки незале*НОСТі у міжнародних операціях взяли участь по- l 
над 26 тис. віАськОІІОСІІУ*бовцІв Зброі\них сиn та nредставників органів вну· 
тріwніх сnрве Украjни. Виходячи Із чисеnьностІ своіх миротворчих ксжтинrектІе. 

Уосраіна е.ходtПь 1JP СІСЛадУ nepwиx 20-30 краін серед осраін·учасниш. миротвор

ЧОСТі (загальна кількість - nонад 80). УкраІнсько миротворцІ вик0t<у8а11и миро· 

творчу місІю а Сьєрра-Леоне, Aнroni, ГватемаnІ. БоснП та Герцеговині. Косово. 
Східному ТиморІ, АфганістанІ. ХораатП. МакедонІТ. ЕФеКТ/'ІВНОІО виявилась ми · 
ротворча місІя українцІв в Іраку. Протягом останнІх років Украіна надааала сво! l авіатрансnортнІ nocnyrи для вик<Жання завдань у Демократичній РеспублІцІ 

Косово. 

УкреінськІ миротаорцJ а Косово 
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Тісна спJепрацн Укра'іош lз західноєвропейськя~ш дер>І<Авамп є умоаою 

прискореnня процесів демократизації, проведеквн ринкових реформ, оздо
ровлеввв еJ<овом1ки, просувавин до інформаціІівого суспільства. 

Важливим nвпряМJ<ом lвтєrраціj Украіни в європейський та світовиіІ про
стір є спільне виріmеmtя rлобальни:х проблем, які є актуапьІІИJ!m для всієї 

світової сnільноти. Саме від такої тісно У співпрацj у вврішевm жнттєво важ
лквих шJтань залежить майбутнє пашоУ плавати, зближує державн, сnриІІє 

розвнтку іх nартверських взаємовідносин. 

Ниві зовнішня і ввуrрішня пoл:irnJ<A вашої державн спрямо88Ва ва зміц
неНВJІ свого статусу ва міжнародвlіі арені, попшреввя свого авторитету, 

~ як ВИІQА3ЄТе, 8 чомуnолягає J дотримаІJІІЯ міжввродних норм співісІІ}'!ІВН· 
важливість євроnейськоТ інте- ня та вирІшення назрілих проблем сьогодепnя 
rрацІТ для Украіни? у локапьuому і rлобаnЬІJОМУ масштабі. 

§ 70. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО 

Кормено nрмгадатм 

'ІІІеном якн• мЬоснароД)tи• організаціі! є Укра іна? 

Серед основвих іuструмеІJrів зоввішuьоі пол:ітюш виділяють окреwнй 
спещ[фічв1Jіі Івструмевт- стратеrічне партнерство, пІд яким розуІІСіється 

такий рівень співпрацj між державами, що передбачає спільне здійснення 
оmми своїх кл ючовuх ввціональШІХ інтересів. Таке партнерство має бути дов. 

rотрІJВ8ЛІІМ, максинапьво ефективЮUІ та В38ЄІІОВІ11'ідним. Воuо вщ,лоочвс 

будь-які несправедливі (дJtскриміпаціІІні) діІ одШєї держави щодо ілшої. 
Ухвалені спільно рішення підлягВJОТь послідоввому виковапню незалеж
во від зміни керівництва кра'іп-партперів. Якщо сьогоденні Інтереси однІєї 

G держав UІІІ(ЛПКаЮТЬ nротиріЧЧЯ В інШОЇ, ТО не 8\tКЛЮЧаСТЬСЯ мОЖЛИВіСТЬ 
поступюо такими інтересами ва корнсть партиера (звдпя досвrнепвя комn
роЮсу). У будt.-якому разІ nодібнідії мусять бути продиктовані умовами, що 

СІ(ЛВЛІІЄЯ. та спіm.нІІМ курсо!<. ЯJ<ОГО держави дотримуються на міжнародній 
вреm. 

Стратегічна мета нашої країю1 полмас в Lнтerpaцjl європе!іськнх тв 
евроатлантнчнІІх структур. Налагоджешш співпрацІ з кра'івами Заходу є 

життєво необхідним для утвердження України ЯJ< uезапежвої державrо, яка 
ще довго tоеребуваТ1Jме в стані травсформацjі. Стратеrі•ше партнерство. яке 

вttзначається д.,я краін економіЧJІRХИ, воєuно-політичuикн та соцLап:ьош

ми <mнннкамІІ довrотравалого характеру, є жuТ'І'Єво важппвтrn фактором. 

В основі строт!'rічного портнерства лежить геополітична взаємозалежність, 
іноді- геоrрnфІчІІа, культурно-історична бмtзькість доох держав. В окре
мuхвиовдквх пошукстратегІчних партнерів зумовленІІІі бажІUtІІЯМдержавu 

стати регіональвим або свІтовоUІ .'Іідером. 



У оостбіпмярвій системі Nіжвародюrх відвосtпr стратегічне партнерство 

ЯR особлквиА вид міждержавного соівробітшщтва роовttвається nостуnово. 

Захріnлеве в окрем:их міждержавnuх документах, воно заnмає дедалі важли· 
віще місце порівняно з іпшим11 ВRДВЮJ міждержавного співробітництва, засно

ваиІІми nв одній сферіспівпраці аболише 1111 об'єднанні ПІJО'І'ІІ соільuоізаrрози. 
У своєму теоре'І'ичпому тn щ>аJ<ТІJЧНО!оІ:У С'І'8НОІІJІеrшІ роль страrеrІч:ного 

nарТІІерства трансформувалась. 

ЯRщо ва першому етапі, в умовах деклJІровано'і неІ\трвльuості та поза· 

бпокоІІОСТі Укрвіuи, стратегічне партверство ВИС'J'УПалО одним з rо.~овmІХ 
інструментів забе;JnечеІUІя иац!оимьnої безnеко Укрвіии, то ва кпЮІtІІІ},()му 

етапі. коп в Укр&ЇІJ8 реалізує курс на свропеііську та с•роатлавтичву інтегра
ціюта бере актввву участь у процесах побудови повоУ СІІС'І'ЄМІІ міжнародних 

відносин, С'І'ретегічве nартнерство слнше одm1:м здопоміжшtх інструментів 
зозиіwоьоі nолітшш иаwоУ держави. 

Протяго~о~ арактичноУ реалІзац!'і стрвтегічного nnртперс'\'ва як інструмен· 
та зовніruпьої nолітики УкраІнн ІІІІдіпшшся держалн. які за форм:ІІJІЬІШМІІ 

ознаками nідnад810Ть nід категорію номінальних С'І'ратегІчшrх (особливІІХ) 

nартнерів Україин. Це, зокрема, Польща, Росія, АзербаfідЖІІJJ, НімеЧЧІrоа, 
США, Канада, КНР, Японія. Індія, Бразttпія тв ів. 

Реалізація У краївою С'І'ратегІчtІОГО аартверства з іпwІІМІІ країваum має 
відnовідати ії ваціоиальвпм Інтересам тв сnрІІJІТІІ nІдвІІщеиию державноУ 

безпеки. Серед головП1ІХ сфер С'І'ратегіч:ного партнерствІ\ УкраіІПІ можна 
видіпити економічну, nолітичІІУ'І'В військову. 

Сьогодні Украіна вайактивніше внкористовує лотенцІІІІІ стратеrіоrио· 
ro екОІJОМІ•шого партиеретоn з трьома державами: Росією (торговелмшИ 
баланс, сnільні виробнІf'fі проектв , tшерt•етичлс т11 ресурсне забезnечев· 
ня), СполучеІUDІUІ Штатам11 (торговельиші батшс, nерсnсктнвп ввуково

технІчноrо співробітництва, створенна cnL1ьнnx внро6ннч11х проектів, а 
також партиеретво в галузі nокрощеовя стану ИІІВJ(ОЛІІmнього середови

ща), Німеччлиою (торговельІІІІfі баланс, оерсоектІІвн П&УJ<Ово-техиічвого 

сnівробітИПЦТ'ВВ, С'І'ВО])ЄВRЯ СПЇJІЬJІІІХ 8\tрООRИЧОХ ПроеКТів, 8 ТІ\ КОЖ ОІІрт• 
НерстВО В галузі ООКр8Щ8ИИR СТО\\)' НАВКОЛШПИЬОІ'О CCJ)f'ДODIIЩB). Крім ТОГО, 

одночасна присутвісn ва укро!нському р11нку токпх економічно CltЛJ>HИX 
держав може оривести до t<онкурсtщії між шtмн. що мат11ме nозІІтивне 

звачешtя для ввtпої кpajn11. 

НайскладнІшою сферою стрІІ1'І'Гі ч о ого партнерстоn можна назвати 
оопітячиу. Проблемв:іС'І'ь цІсі гnдузі оо.~яrас о суоср!'чностях, що часто 

виникають між нею та івmІІМІІ сфероми державного жнття. Крім того, 
оостnє иеобхІдиістьостаточІІО визночuтися з довгостроковнNІп (lG-20 ро кіз) 
оріоритетамtІ в такій складиііІ ГМ)'Зі, як non:iТJIКa. 
nосипевию зовиішиьоnо.~ітІІчюtх позrщШ УкраіtІІІ мож)'Ть copJUІтlt 

акТJtввІ вІдиосиПІІ із СnолучениNІІІ Штатамп АмерtrкІІ, Росією, Польщею, 

країндмІІ Єврооейськ.ого Союзу (ос~лІtво з Шмеч•ншою. Великою Британією, 
Францією). Практикавкмус ІJІІ можлJJвість доснть nродуктюших відвосии 

між Украї11ою і Китаєм як nотужиоюдержавою Півдонноазііісь"ого реrіону. 
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Забе;ше•ІСНІІЯ СТАбіЛЬІІОСТl TR добробуту D будЬ•ЯкtіІ державі ІІОМОЖЛІІUС без 
ІІадUінлх І'& рантііі її військової безпеюІ. Отже, ВОЄlІН& складова є невіА'ємІІJЮ 
'І8СТІПІОЮ 308ІІіШІІWЇ ПОЛіТІІКІІ Всіх країн. ДЛЯ Украіlшстратегічне nартІІЄр

СТВО у віііськовІіі сфері набуває 88J'И з огтсду на рефор:\ІІІ, що відб)•вакrr..ся 
сьогодві у ЗбІюІhшх сн..~ах. НаІПА держава омежить до дссят•r иайбільmшt 

краlн-експортt>рІв зброї у світ\. 
СьогодІй Україна не має В()('ІІІшх союзів зІншкмu держава..,ш і певходІІТь 

до жодних вJІіськово-політrІ'ІІІІІХ блоків. Однак на українській тернторії 

nеребуває в!ііськово-морська база Чорноморського флоту Росіііської Феде· 
paцll. ОфіціІ!rtо Росія не має щодо Ук раш в жодrвоr зобов'язань стратегrчrrого 
характеру. Це стосується іі інших nартнерів нвшоідержавн. Доситьактнвна 

співпраця Украї•ш з крІ\ЇН&МІІ Заходу, зокре~о~а США та Польщею (обидеі с 

••ленаюІ НА'ГО), також не набула стратеrі•шого рі внn. 
Сполучt:нІ Штати й РосіІІ цілком сnромож11і uадатн нашій державі (як 

такій, що добровільно позбулася свого идерноrо арсеu:алу) надійні гара11тії 

віІ!ськової безnекл. Крім того. із Російською Федерацією Украіва вже має 
великі сnільні напрацювання у аійськово·технjчиіfі сфері. КраІни НАТО. 

зокрема США. t. rІартuерnмн в галузі модернізвціj (оновлення) воєнного nо
тенціалу та ре!Jюрмування ЗброіІtІИХ сил УкрnУнп. Над~uІІчоІіпо ПОЗІІТІJ&ІІІІМ 

є балІІНс торгівлі нвшої держави продукцією військово-nромислового комп
лексу (ВПК) іздержевами SЛІІзького Сходу. Південної та Піодснно-СхідІІоі 

Азії. Одвак подібне партнерство продшстоваве СRоріше ринково-економіч
нпмп )'11108811111 І ne досяrло рівня стратеrі•ІІІого. 

Незважаючи на певні особлнвості внкоtщстапвя іиструмента стратегіч
ного П8ртfІЄрС1'DА 8 УкрВЇІІі, lforO 3астосуООІІІІЯ прйТІІГОМ І10~АТК08ІtХ ЄТQП\ІJ 
розвитку зовнішньої по.1Ітнкн держави загалом довело свою ефективність. 

Як ви веахаєте, ~и необхщ· 
НО УкраіtсІ встуnаТИ у ВІЙСЬКОВІ 

альянси зі своїми стратеrJЧни· 

ми nартнерами з метою збе· 

реження безnеки та ц)лІсностІ 

КОРдОНІВ УкраІНИ? 

Цей інстр)'JІІСВТ допоміг Україні отриматп 

належне визнання ва мJжнвро,!tВііі арені та 
забезnечІІТІІ національну безпеку в nерші 

роКИ Ве:JІІЛСЖІІОСТЇ, УИСМО>КЛИВІtDШJІ ро3ВІІ• 

ток відносІІІІ за конфронтаційною моделлю з 
державамн·сусідвмн та ключовІІмJІ центрами 
сили у світі. 
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§ 71. УКРАУНА У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Корисно nрмrадатм 
З осуреу економіки nригадайте. які товари складають осноану частину ексnорту 
Украіни. 

Рубіж ХХ-ХХІ ст. - межа тисячоліть, ЯЮІ розділяє добу складного, 

суперечливого розвитку світовоі економіки попереднього сторіччя. ХХ cr. 
відзначилося руйвіввимп економічпmrn кризами й водночас прогресивии:ми 
тенденціями розвитку. Сьогодні ж відбувається. гл:ибока 'І'рансформація су

часвоі:системи міЖнаро.о,них економічних відносии, з'являються цілковито 
нові принциnи господарюванвн. Свіlrова екавомічна Сl!С'І'Єма перетворюєтьсн 

на єдин1rй організм, де кожна вадіональва складова має свою функціональну 

специфіку, але всі вою1 нерозривно пов'язані між собою. 
Не стоїть осторонь цих процесів і наша краіпа. Украіна nережпзае вині 

складmtй період комnлексних структурних перетворень, фівавсово-еконо
мічпогооздоро,ВЛенвя всього національно-господарського І<амnлексу, вибору 

власmrх wлнхів стабілізаціі і формування сnриятливого rрувту для функціо· 
вузанни та сnівпраці міжнародних бізвес-структур, інституцій, устаиоз. 

Та попрв всі трудпащі трансформаційного періоду, можна з цілковитою 
певністю стверджувати: ваша краіна має всі необхідні nередумови для 

поступового інтегрування у світове госnодарство. 

По-перше, вона має потужний вауJ<Ово-техн!чн'ИЙ, інтелектуальний 
потенціал, висококваліфіковаву робочу силу, що є визначальним у системі 
сучасного виробництва. 

По-дрgzе, адміністративно-комавдві механізми значно nідірвав!, що 
створюе можлизість остаточного кwвидкоrо демонтажу тоталітарJ'ІОЇ сис'І'Єми 

і nобудовв сучасних економічних форм та уnравлінських механізмів, ае 

обтяжеаих минулим. 

По·третє, маємо величезні невикорвстані заnаси емоційної, nсихоло
гічної eueprll. що ви"вільнилася внаслідок розбудови власної незалежної 
самостійвої державJІ- віковічвої мріі багатьох поколінь вашого народу. 

Потужни:ІІ вибух цієї енергії, крюична маса якої вагромаджувалас"я сторіч
чямJІ, спрямований ва політичне, економічне, дуХОвне відродження націl, 

і є велвчезннм додатковим чв.вником прJІсJ<ОреІІОГО залучення Україн•• до 

загальноцивілізаційнкх процесів і структур. 
Опираючись ва ці передумови, Україна досягла певних результатів у 

розвпт ку експортного виробництва. Зіставлеввя показників, які харак'І'ерн
зують місце Украіmі у загальвому експортному потенціалі краін, що входили 

до складу СРСР, демонструє значну роль України в ЦЬОІ\1У процесі. Так, в 
оствині роки існування СРСР частка Украlнв становила 20 % від загально
союзного експорту. Він ВІrруwав з УкраїЩІ до 123 країв світу, об'єктами між
иародн:цх зв'язкізбули понад 1400 підприємств Уt<раівв. Частка Украlвв 
у колишньому загальносоюзному експорті окрем1tХ ВІ1дів nродукції сягала 

50- 100 % . 
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[ ... ]Коли ж nоляни жили особно no горах сих [киів· 
ських] , то була rут nyrь Із ВарягІв у Граки, а Із ГракІв 

[у Взряги]: no Дніnру, а у верхІв'! ДнІnра- волок до 

[ріки) Ловоті, а по Ловоті (можна] увійти в Ільмень, 
озеро велике. Із цього ж озера витікає Волхов і вnа· 
дає в озеро велике Нево, а устя того озера входить 

у мора Варязьке. І по тому морю [можна] дійти до 

самого Риму, а од Риму nр.,йти no тому ж морю до 
Цесароrрада, а ві.ц Цесарограда nрийти в Понт· 

мора, у яке еnадаєДнІnро·ріка. [ ... ] 
•ПовІсть минулІІJІ лІr•, почвток ХІІ ст. 

З курсу Історfі nригадаІІте, контаости мЬк 

nредставниками яких народів забезnечуеав 

Wnяx Із варяrfв у rpeкJ4 (•ГреЦІоІСИІІ WJІJІX•). 

Якими товарами вони обмІноовапис .. ? 

Тема 14 

Регіональні можливості ексnортвого nотенціалу України залежать від 

рівня розвитку окремих економічвюс районів, середяк их, безумовно, видЦtя
ється Довецько-ПридніпровськШі, на якШі приnадае 2/ 3 експорту У країни. 
На.пежне місце у розвІ.Ітку зоввіw:uьовкономіqнщс зв'взків Украі.Іщ посідає 
прикордонна сnівпрапя, насамперед економічні зв'язки західних областей 

з віцповідв:и:мrr прикордонними районами ПоJІЬщі, Словаччини·, 'Угорщиюr, 
Румунії. A.ne в цілому nрикордонна співnраця у з8J'а.пьному оfuизі зовиішІu.оУ 
торгівлі везнач на. має місцеве значення і потребує подальшого розвитку. 

Незважаючи ва зн.ачиі потевцівльні можливості входження України у 

систему світового господарства, шsні ісвуЮ'І'ь об'єІ<тЮІні npичmm, що стри
муютьJї рух до світового ринку. По-перше, треба зважати ва те, що УкраШа 

як молода суверенна держааа ще не м.ає достатш.оrо досвіду на.паrоджеиня 

економічних зв'язків з країнами світового сnівтовариства. Це стримує про
цес івтеrрапії націона.пьноІ економіки у світову. По-дРуге, значною пере· 

ШІ<одою є те, що У країв а, sш частІша, що входила до складу СРСР, певним 
чином ліквідувмз структури, за допомогою я.ких аД:і:йсНІОва.паси заrальво

союзва зоввішкьоековомічнадіяльність. Але нових органів, які можуть про
водити ва всіх рівнях напіона.пьву зовнішвьоековомічву політику Укр8Ї1UІ, 

ще зама.по. Відбувається формування відповідинх структурних елементів ва 

рівні міністерств, відомств, об'єднань nіцпрнємств, територіальвmс органів 
державно\: вла,дtt, які мають сnрияти виходу на міжнародву арену. 

Сьогодні Україна як сувереинадержаває членом таких міжнародвmс еко
вомічвmс організапій, Я'К МВФ, СвітовШі банк, Світоваорганізація торrівлі, 

ЮНКТАД та ін. 'У цих орrанізац.іих 'Україна аетіль·кн мQжепроводвти nолі

тику захисту своїх ековомічю1х інтересів, але й сама вnливати ва хід подій у 
світовій економіці. Але годов ні прич8JUІ стримування руху України до світо
вmс ринків сьогодні- це. насамперед, наслідки глибокої. загальної кризи, 

яка аикі долається інтегруванням з державвм:и СНД (які теж nеребували у 

ста.ні економічної кризn}, що об' єктионо зумовлено ісиуванвим трвдиційиІrх 
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38'азкlв Nlж ввмв; низький рlвеоь якості uродукдіі,ІUUІВІІl'ОТОВЛІІЄТЬСІІ, та 

іі вековкурентосuроJІІІожкість на свІтовкх ринках; недосконалість свстемtІ 
уnрввліuвя зовиішиьоековомічннІІи вІдносивами І відсутність чіткої і1 ста

лої nравової бази для юrх; аідсутвІсть кваліфікованих кцрів. 

Цоголовних економічних чІшників, ЯJ<і вruшвають на швидкість процесу 
входжеиrtя Українн у світовиn ековом:ічпий nростір, слід відвести такі: 

Ло3иmиені: 
зиа-.юtІІ сировкввий потешdм; 

ВІІrідне географічне положення, роовииута мережа залізкичпих.доріr, 
водвих І повітраних трас, трубоnроводів і мережа енергопостачання: 

досить ввсонкй рlвен1о каапіфікаціі кцрів поряд Із украіі н:пзькою за
робітною платою, хоча досить часто це в:івелюється ннзькнм рівнем nродук

ТІіВООСТі nраці; 

• наІІвність техво.п:оrіЧІІО-передових секторів uромІtсловості; 
• нояоність виробвичоі бази. 
НеІаmиенІ: 
тривалніІчас Україна, як усІ постсоціап:істичв:І кра.Унн, була ізольована 

від світогосподарських r лобвдьних процесів і приречена на зІLІІКВекість і 
самодостатність. За часів СРСР економіко Укра.Уин функu;іовувала ва заса

дах центрапізовавоrо плавування і розвивалась у відрІІві від впливу світової 

господарської ков'юнктур11, у власвій системі цінов11х пропозицій; вона ви
робляла та в певній мірі продовжує вироблята в основвоІІу ородуктв, що не 
3\ІІLХОдять поmrту ва зовнішньому р~rнку за спривтп:ивнмJІ ціню.m; 

• наявність високоrо ступеню nолітичвої нестабільності, відсутність чІтко і 
економі•шоУ nоп:ітики, веnосп:ІдооІІість у ароведенкІ реформ; 

нев•rзначепість, неnосп:і,цовність, а іноді А відсутність належноі заково
давчої бази; 

вел:~~ кв корумповввість владвих струнтур різних рівнів; 

знвчн11й відтік капіталу з Укрвівn (в негативиому вІJ{ноmепкІ -1 / 10). 
зумовлеюrА. 3 о,цвоrо боку. крнміивnьІІИМ його характером, а з іншого
невірою значної частино вітчІІзвявнх бізнесменів у стмІсть еконокіЧШіх 
перетворень. а тВJ<ож значні труднощІ щодо легапьноrо веденн11 бізнесу; 

ВІJзька інвестид:ійва nрнвабn:н11Ість ran:yзel! 3 довгостроковим ЦИJ<n:ом 
віддачі вкп:а,ценпх капіталів. У результаті структурні зруruеrшв rмьмуються 

фaRTHIIRO ВуЛ1>080Ю інвестиціlІвОЮ 8KTJІBffiCTЮ; 

nереважне орієвтоввnість торrовепькнх зв'язхІв України на одну краХ
ну- Російську Федерацію. 

УкраІні вкрай веобхІдоо забезпечити нову якість зоваІwпьоековоміч.ноі 
дІвльвості, сnрам:оВВJіоі ва стрімке входжеІІШІ до світовоrо господарства. 

Донині. в умовах надзввчайвоі nоп:іТІІзаціі всьоrо зовнІmкьоековомічноrо 
спі.вробітвицтва І<O!IlDIIJIЬOI'O СРСР, WJIЯX ва міжвароднІ риикn, особ.n:иво 

nередОВJІХ країн. Україні було зач11вево. Уваслlдок цьоrо вона nостійно від

ставапв від рівня розвитку nередових держав. Останніми роКЗ,МИ країна кро
кує в напрямі відкритості зовнІuшьому світові, nроте процес становлення 

иац!ональноrо зоввішкьоекоuомі<rІІоrо мехавіз.му йде супере•Іnltво і з вemt-
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к1цш трудuощами. І це nоясвюсться не л:и:ше вuутрішаіми проблемаlоІІІ самої 
Украївл, а іі квя:вввмІt у світі скпадІшмв :j<>Ввішкьоекономічюrмя умовами, 

rострою коакуреІЩЇЄJО ка світовому ривку. Щоб успішніше витримуваrн 

аввчну конкуренцію, зберігати та історично розширювати р•шок збуту свооі 
продукціі, Украів:і необхі.цно: 

• нарощувати ефективвість економіки. що базується на ринкових 
вІдвосинах; 

• удосконалювати коu:цепцію розвотку зоввішн:ооеконо/Іdчнвх зв'язків 
держав; 

•забезпечитивпроваджекая ціноутворюючих nрuВ'ЦЮlів на бв.аі світовuх ців; 

• niдCІtnювarn ексnортну спрямовавість у зоввіІІІRііі торгівлі, особпиво у 
сфері nоставок продукціі машивобудувашІЯ, rапузеіі вuсоюІх техвопогііі; 

удосковатоваТJІ механізм вап.ютво-фіиансових відвос•ш з іншими 
державами; 

•nрид:ІJ!ІІТИ серйозну уваrу niдroтoau.l кадрів для зоввіmвьоокономічної сферІ!. 
Поступова івтеrрація украУвської економіки у світові nроцеси і структу

ри nотребує трн:валоrо ча.су. воиа повІ!Юіа зді r.сюоватися поетапно, в міру 

дозрівання внутріmвіх і зовнішніх передумов. Відnовідно до історІІчоого 
досвідУ та існуючих оцінок, процес змівя екоиомічноі системи здіііснюсться 

протягом ЗО-бО років. 
Для ефективної А оргввізацііІно оформленої інтеграції Україин в сучаеві 

світоrосподарські зв'язки иеобхідul певні політико-правові, економічнl, со
ціальво-куп:ьтурвl та інфраструктурні передумови. 

Але щоб УкраУве посіла належне місце в мІжвародному поділі праці, в 
цих сферах вsціоиаnьної економіки доведеться nровести воп>tку роботу щодо 

підвищеноя ковкурентоспроможпості всієі виготовленої nродукціі та nо
слуг. Навіть більше, сьогодві високим критеріям світового рнвку мають від

оовідати не ли:ше окремі товари. підприємства. 8 й иаціонВJU.на 1шробнtІЧ8 
состема і rосподарськиіІ механізм краівн. Тому на сучасному мапі станов· 
лев:вя иезапежво'і держави законодавча тв в••конавч8 влада країви мають у 

підввщенніміяснародвоіковкуреотоспроможиостівsціооапьноіекоиоміки 
бачити одву з ваіІважлІLВіших ц:ІJ!ей еконо".ічиоі попітнкІІ держави 118 най· 
ближче десятиріччя. 

ГолОВІІІІЙ висновок щодо України очеви,цниJі: необхідно якомога швидше 

ІІросуватІtСЯ у напрямку з.цііІснеиия рuнковюс ре<Jюрм, демократпчної тр8ВС· 
формsціі суспільства та покращення економічної ситуацІі в країні шлкхом 

усувеивя еищеозначеиях веrатuвивх чи:н:няків. BttCOKІІR рівень конкуренції 

ва світовому рвику, гнучкість стрsтеrіі іІ тактІІКІt товаровиробюrків nотре· 
бують створення в Україні структур, які б мбезnечувsлн і коордиrІуваJш 

фувкціонувавнв зовнішньоекономічного І<омппексу. а також усіє\' інфра
структури зовиішвіх ековомічнstх зв'язків (страхового та інфор!«аційного 

обслуrовував:вв, судових і арбітражких орrвиівтощо). 

Слід також вживати відповідні протекціоністські заход11 щодо ваціоиаnь· 
них виробшn<ів шляхом жорсткого митво·тврифноrо реrулювВВ1rЯ імпорту 

і встановлеввя ветарифких бар'єрів (савітарІtі, екологі•rнІ, техві•Іні, тех но-
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лоrі•Іні норми і ствндвртІt), кк і сприJПОть прІtскореному росту власного ви· 
робющтва ик базової структури вкточеurJІІ УкраіІш в сучасні цивілізаціііиі 

nроцеси. 

Щодо глобальної (світової) економічної Інтеграції - можна зробяти ВИ· 
своаок про її бурхmtвІtіі розвиток в останн\ декілька десятиліть. Jll<i даІО'І'ь 
пІдставв стверджувати, що nозитквuі наслідки економі-rноі інтеграці! у свІ
товому масштабі явио переважають деякІ иеrатпвні виявІt цього процесу. 

СьогоднІІснують с)ІТТ(:вІ передунов11 для nод.альmого поrлІtблепня світової 

економічної інтеrраuД. Вартосподіватнси, що 

вона, як складова загальІІосвітових іитеrра· 
ц!JІлнх текдевцій (оолІтІtчlшх, культурних 

тощо), сприятиме подальшому суспільному 
розвІІТКУ та вирішенню rлобальпнх світовнх 
проблем. 

Нещодавt~о У~раіна встуnила ? 
у Світову орrаt<Ізацію торrіІJІІ. 

Поміркуйте. у '!Ому є nереваги 

встуnу до uіє! організац/і та якІ 

загрози виникають 

§ 72. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В )ІКРАlШ ТА СВІТІ. 
ХВИЛІ МІГРАЦІ:і. СТАНОВИЩЕ МІГРАНТШ 
В nPArНI 
(ДААІІUІІ't~НН.І Н4 npOфiJf.•н0.-/1 ріІJні) 

Корнено nрмruетн 
З курсуісторііУкраіни nриrадайте. Rкими 6у11и nричини мtграц/і украінцівдо інших 

краІн та континентів. 

Відnовідно до Загальної деклараціІ npi\D людини від 10 грудня 1948 р. 
кожна людкна має право ua вільне пересувапня та обрання собі місця про· 
жи\141ІШІ, право на громадивство, на володіння майвом ак одноособово. так 

І разом з івшихн. Реалізацін цього орава у rлоб&.Jtізованоwу світі оов'язава 

з міrраційнюm процесами. 

• Mlzpalfl& Н<Іuмнна (від лат. mlgratlo - переселевuя) означає процесnе

реселення (nереміщення) людеА, що перет1mають кордови тах чи imnи:x 
териrорlй зі зміною мlсци nроживан1111 назавжди чи ua тривалий термін. 
За впзпачеЮlЯN ООН. міrрапією вважається переміщеrщя осіб на термів 
понад 6 мІсяu;ів. 

Сучасні міrраційuі ороцеся мають значнttй вnlППІ ва всі сферя жwrтєАі· 
ял ьностІ людвнн: в політицІ, економіцІ, господарському житті, соціал:ьніА 

та культурІІійстратифіжаціl ва різввх територіях плаuетІJ. Саме міграційні 

процеси визначають економічний і соціальний стан багатьох держав. З од· 
ного боку, мІграцІя - це ЖІtттєво ttео6хІдний і nемstнучий для нормальноУ 

життєдіяльності nроцес, який пов'изаноJ! з перерозподілом робочої сили, 
адаотацІєютанавЧ81ІJІІІМ у новому середовищі, відпочивком. З іншого боку, 

мІrраців несе в собі негаnцві прояви, зокрема: соціальну наоруженість, по
родження проблемп забезпечевни мІгрантів житлом, роботою та засобами 

дли uормальвого існуванви. 
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Вирішувати проблеми. ІІІІроджені мігра.ційв:ими процесами, досить склад

но, не зважаючи на piвent. роовuтку держави. Однак пробле.мяЮrраціі иід 
вирішувати на рівнІ держАВІ!, оскількивекерованІ міrрац!йвІ nотоки можуть 

ПРІІGвестu .цо крихінолізацІї та злочниної .цІяльностІ. 

Наі\більші міграційнІ потоки СJ(Jlадають сезонні, еnІзодичиІі маятниковІ 
порем!щекня фізІ<ЧJІІІХ ОІ"іб у пошуках роботи за кордоном. Формп мігра
ції фізtt'ІНИ:Х осіб залежать І< ід міrраційиої пол:! тн ки конкретної держаанна 

nевний період часу. Ннні і~куJОТь різнІ підходи до поділу в& тиnи 1\drрації 
фізичних осіб, а тому звrмьноnрийивта J(Jlасифікацlв відсутІІІІ. Залежно від 

тоrо, якnй крптерііІ пок.~І\деnо в основу класифІквціІ, пост&.JОТЬ відповідні 
CXCNIJ дифереиціацJІ ПСJ)С'\ІІЩеНЬ JІЮДеЙ. 

Перем!щен:вя -~ Юдt>іі. як\ мІLІО'І'ь везворотииі\ характер, назшsаJОТь 
пост/JJ.ною міграцією. У~і Інші види міграції, які маJОТЬ ТШІЧасовиіі 
характер, - Jворотною. 

• Міграцію фізпчшtх осіб, Іtов'нзану з перетиttацпнм держав_воrо кордону, 
назІІвають .<tІжнародною. Для авокремлення потоків мігрантів, якІ прп

мують з коикретnо1' крnїtш, застосовується поняття еІІdарсщіІІ (від лат. 
tmlgratlo - внС('JІення. переселеНІІІІ)- масове пересе.1ен1111 з батьківщttНJІ 

в іншу державу. трІІВІІ.~І' перебування за межами батьківЩВВJІ внасп:ідок 

переселевнв: для n<>ТОків у країну- iAІIIUЦJCifill (від лат. immigratlo 
вселенпя) - в "і:~д у 1\t'РЖRВУ іІІозе!І(ЦЯ чи ocoбtt без rромадJJвства на тprt· 
88ЛЄ або nостііінс ІІJ)ОЖІШаНJІН. 

УкраЇНІ\, ВВЛСJІідОК ГeDilM\TriЧifНX 11 іСТОрИ'ПІЮ( ПРІlЧІШ, Є ПРІ!КЛВДОМДСР· 
жави, кка переишлn дІ'кІльt(fІ міграційних хвиль. Результатом міrрацІйІІІІХ 

процесів є відтік паселrння Україн11, шо становить понад 18 мли осіб. 
В історії української смІrрації простежуються два основвІ наnрямкн, 

кожен зякtrх маєдекі.m.ка ХDІJЛЬ. Ці наnряххо }')ІОвно подіптотьяа східни11 

І західtші!, том:у )'Rраівську діаспору по.цІляІО'І'ь на східну і західну. 
Східно діаспори утворшшся шляхом переселени в україв:ців до ввутріш нІх 

губериііі Російської \мпс рі\. nізніше - до pecny6Jti к КОІІJіШИЬОrо СРСР. У цьо
му напрямку видІлнютьсп Т/)ІІ основвІхви.л:І емІrрацій: перша хвяля (кіІІець 

ХІХ ст.) nов'нзаяа із:tбілntJд'ІІНЯМ селянствата ч.астини міських реЮспиків І 

МІграцІя. Карикатурn 

напівпролетерІв. Друга- із соцІм-ьnо

е-кокомічпямтt змінами, які відбували 

ся у зв'язку з реформою П. Столипіна 
(1897- 1916 р). Третя еміrрацlйна ХІІІ!· 

ля (50-60 роки ХХ ст.) з'я:вюrася уна
слідок освоєкня ц!л:u:в:яnх та перелого

в.их земель Казахставу, АлтаІо, Cn6ipy. 
І, нарешті, вісторії укрвівства була ще 

0ДВ8 МОгутнЯ XBWlЯ - ваСИJtЬН:ИЦЬК8 

депортація селянських сімеі\ у перІод 
колективізацІї та •ліквідаціі куркуль

ства як класу•. Лише в ЗО-х роках з 
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Украінu було висл1шо приб/шано мільйон осіб. СІ'І)ед я:кпх були не тільки 

такавані о куркулі• , в 11 осереднІП<н•. ДепортІUU ТІ>ІІВВJtu і в наступні роки, 
:юкремв в 1948 р. (вислвво 1157 сімей а ІамаїJrьщшш) й у 1958 р. (висляно 
1445 сімеіІ із авхід1шх областей УкраіюJ). 

До східної діасоорІІ, яка нараховує 10 млн осіб, слід від,нести українців 

ВересrеІіщиии, КурІЦJJІШ, Придвістро,в 'я, Кубаві , Історичною долею відріза

RІ.tХ від цілісвоrо колись етн:ічноrо масиву; етвІчкі вкрвWІенвя в населення 
Лро:балтІІІ<ІІ, Москви, Санкт-Петербурга; ц~лі етні•ші рвііони у Башкорто

стакі, Закавказзі, Казвхствві, Сере.цвіА Ааії, де у 20-і роКІІ утеорнлвся так 
з~~ава о Сіра Украівв•; ве;пnсиn КJШВ у С11біру тв кв Далекому Сході. як1rА 

називався •Зеленою Украївою• . 
Західна діаспора, як і східна, утворилася масовІІМ11 хвнлями. Виділяють 

три основні ХВІ.tлі: а остякп1о0ї чверті ХІХ ст. до ПО'івтку Першої світової війrш 

(пов'язана а аrрарНІІМ переселенням та релігійвJІХ і ваціо118ЛЬНrІХ ТІІском); 
мlж двома світових о війвВNІJ (ВІІкmuиша соціально-ековомІчІWмв і полJ

ТІNВІІ:МІ1 чинвІfКВМІІ); після Друrої світової війв11 (череа полІтІІІпІі мотиви). 
Кількісна характеристика західвої діаспори ВІІглядає таким чином: 

у США nроживає близько 2 млн осІб (штати Пенсильванія. Нью-Джерєі, 
Ньtо-Йорк, Мічиrан, Огайо. Кентукі), в Аргентині. БразшtіІ- по 300 ТІІС. 
українців, у ПараrваІ - 10- 15 тис., Австрії- поuвд 5 тис., у ДеніІ',lсnакіі, 
Люксембурзі, Греції, Італії - по 1 тис. осіб, у Великій Брнтанії - пооад 
зо тис. уІ<раїнців. 

Загал:ьва днаІUоІІКВ розселення укрвІвців у св1тІ має такІtі! ВІtrляд: із 38· 
rальноі к1льІ<осrі укрвІнців світу (51,9 млн осіб ва 1989 р.) 37,4 млн українців 
ироживало в Україні, 11 млн - у республІках СРСР, 853 тис. - у 3&рубІжnіА 
Європі. а в краІивх Амеркхи - понад 2,5 млн. 

УКРАЇНЦІ У CPJTI 

а канапа 

8 6роз~nІя 
8 CWA 
8 Казuстон 
• МоМО88 
8 Біnо~ 

8 НІмеччино 
8 ПорrуrМ~ 
8 ЛатІІіА 
а Румунія 

• Сповзчч"на 
8 Арrентимв 
о Польща 

37541 6113 
2942 961 
І 071 060 
1 016 ооо 

890000 
~7052 
375000 
248000 
128 100 
68041 
62000 
61350 
55000 

·~ 

120000 
40000 
30000 

· - 15500 • в ........ -·- 200 ооо 
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Серед з Украіни багато 11'4ених: 
В. Вернадсw.иА. Г. КістякІвсЬІ<иА, О. Грановський та Ін. 3а даними 1938 р. , 
700 'fІфаІнсЬІ<их емігрантів до США І Канади мали маrістерськJ та докторсІоІd 
диnломи. 

? • Якими бу nи nр..-.ини відтоку 
УІФ8Інськоrо населення за ме· 
жІ держави? 

МіrраціІІнІ проце.:и зна•ІlІО акТІ!1Іі.зувалІІСь 
у 90-х роках ХХ от., коли Україна стала ва 

самостіІІlІий шлях державного будівництва. 

На історвчІІУ батьківщпну було повернено 
кримськах татар. Тоді з УкраІин імміrрувала вemn<a кількІсть єареІІського 

і російського народу. Загалом міrрація в УкраІн:і набирає rраидіозиих масш
табів: 5-7 мли українців працює за кордоном, а близько 4 млн івоземних 
Імміrраитів 11е ребуває в Укре\'ні. МіrрвцІ/!ні потоки зуnинити неможливо, 
од.нвк веобхідно їх сnркмуовти в русла, за яких буде WІШуват.ися rідн.ість 

особи, свобода вибору, можливість самореалізації. 
Не можна оминути також того фактору, що Україна зазнає впл.и:ву світо

вих міrраціІІних процесів. Розташована на східвому кордон! Європейського 

Союзу, вона ми~о~оаолі стає притулком для тисяч мігрантів, які nр.аrнуть д!с
твтися краї11 Західвої Європи ч11 шукають nритулку в самій Україн:і. 

Достатньо шнроко.ю категорією емігрантів в Україну є потік Іноземних отуден-
1'ів, я:кіщ>и:носятьекоиоЮцІ Україин вeЛJnd кошти-до0,5 млрдrриаеІІЬ на рік. 

Тому сучасна Україна є багатокаціовальною державою, в якій органічно 
переnлетені культури баrатьох каро.ціа, їх тра.дuд.іі', звкчаІ, вірування, об· 

рядІJ. Своєрідна та унікальна украІнсьІЦІ культура завжди гармонійно вплі
талася в культури інших иаціональносте/1, не втра•tаЮЧІІ своєї цілісності та 

якісної визначеності, щедро ділила.ся впасІшми культуриІІМІІ вадбавпям.ІІ, 
розвивалАСЯ, переймаючи від інших культур все жИ'М'Єдайне й гумаиІстнч

не. Орrавічне ПОЄДН8НІJЯ иадіовал:ьн.ого і 3аrальнотодського- це необхідна 
передумова розвнтку і збагаче.внв кожвоІ культури. 

Згідно 3 даним.и останпьоrо переnису паселен:ня України 2001 р. частка 
иадіо~:~альних громад серед \."і громадян СТІНІОDІ<ТЬ 22,2 % . Найбільшими 
серед вих є росіяни (22,07 % ), білоруси (0,86 % ), молдоваrш (0,54 % ), бол
гари (0,42 о/о ), угорці (0,32 о/о ), румуни (0,31 % ), DОЛЯЮf (0,30 % ). У СІUІ8Д.Ї 
населення України таJ<ож орисутні євреї (0,21 % ), аірмеrш (0,20 % ), греки 
(0,19 % ), татари (0,15 % ), ромJІ (цвrа•ш) (0,10 % ), азерб&І\джанці (0,09 % ), 
грузини (0,07 % ), н.імді (0,07 % ), лптовці (0,015 % }, чехи (0,012 •;,, ), ЄСТОІІ· 

ці (0,006 %). Окрім перелfqеuих вище ноцlонал:ьнnх меншин, на теренах 
України мешкаJОть груnп nредставmrків етносів і іх окремі представюІки, 
чисельність яких колнваєтЬСJІ від кількох ТІІсяч до декількох осіб. 

Окрім етнічного розмаІ'І'Тя, в нашііі державі іСІJУЄ значна диференц!адія 
населення за мовною ознакою. Так, українську мову на початкутретьоготи

~чолі'І'ТВ вважали рідною лите даі третипи rромадян (67 ,5 % ), росіІІську
майже ЗО % , решту мов- 2,9 % . 

lвтеrрація Україн.и у світове сnівтовариство актуалізує nнтаmrя дотри· 

МВІПUІ прав меншин, поааr11 молоді до баrатоманітиоот! світу. У 1995 р. в 
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ПарІІжі ЮНЕСКО була прийнята ДекларацІя npющJlJJy толерІІІІтвост!, яка 

окреслила необхідвість дотримання правил nолікуnьтуркості у мул:ьтпет
н!чких храlнах. 

Отже, украівське суспіJr.ство е полікультурВШІІ (мут.тикул:ь'f'УР11101). 
Таке суспільство характеризується співіснуванням в єдиному політичвому 

просторі кількох помітннх культурких rруп, які мають здатність відтворю

вати свою культурну ідевтнчи!сть. 
УкраІва обрала для себе єоропеі1сью1іІ шлях розвитку з 1\oro rумвнlс

тssчно-демократичиюо:r цінностями. Засадrs, проннишs, основні напрямки 

пол1культурності знаходять свое відображення у широкому колі заково

давчtrх актів і документів, зокрема в Конституції України, в заковах сП ро 

шщІовальні меssшшш України•, •Промови в Уrсраїві•, •Про свободусовісті 
тn реліrійяі оргоні за ціН, •Про освіту• та ін. 

Життя у мультнкуnьтурномусусоідьстві маєдеккіоереваги. Людвможуть 

поонаJіошІтuсь із багатьма культураьш. cnoco6aмss життя, трад:в:цінмн та 

звsrчюum. СоівпережнвашsJІ та розухівstя різних культур- перша частина 

OJ)Иfillltт'J'II. У СП\)1\ВЖВЬОМУ M)'дbTII!<YJlЬTYJ)· 
ІІОМУ суспіЛІ.>СТUі BIJ 3!1Зіідсте JІЮІ\СЙ ріЗИО• 
ro походжевлSІ обо реліrіііннх вірува>~ь, яsсі 
жssвуть разом і щнsіть одружуються . Жнття 

у ГЛобальНО:\!)' ~~·rнL"LЬСТВі МІІС ('}'ЩJОВОДЖ}'В8· 
ТІІСй DOBQJ'OI() ДО ІІІШJІХ e'"lll'IIIIIX Груn, \)C•1irijj 

та nоглндів. 

СьосоднІ багато людей не JІИ· <І.'? 
we виіЖджаsоrь за межІ Украі

ни, а й nриІ)О(Д)І(8SОП, до нет. Як 

ви гадаєте, що іх l)'Т ПІ)М88(S

лооє? Яsd умови необsdдні д1111 1х 

адаптацП? 

§ 73. ВНЕСОК УКРАІндm У СВІТОВУ НАУКУ ТА КУ ЛЬ ТУРУ 

Кормено nриrадаsтм 

Приrада~те Імена відомих ухраІнц!а у ЄвроnІ та оаІтІ. Чим саме вони nрославилис А? 

Україна - країна, багата ua тапавовитІІХ людей. На її території та nоза ї:і 
межаьш nроживає зиа'І:Ва кількість вн.датнІfХ українців, ІLкі збararwtи свІт 

своїми тапавтамsІ. Звичаііно, иеможлкво роокритн здобутки всіх вІUUІІ:х 

сn1ввітчизникІв та вшанувати їх надбання. Однак плоди їх ~rьої діял:ьІІості 
дпаують і вароз. 

Доскврбшщі культурвих шедеврів світу ввiiimmt архітектурні nам'ятки 

Кsstвської Русі. зокрема. Софіііськиіі собор, Кпєво-Печерська лавра, Золо
ті ворота. ЧернІгівськвЛ архітектурпи:й комnлекс, твори киівських КНJІЗі,в 

( • Повчаняя • Володшо~~~ра Моssомвха, •Руська Правда• Ярослава Мудроrо), 

3J)а3КИ обр830ТВОРЧОІ'О МІLСТСЦТRО (фресКИ Та іКОИН староКІJЇВСЬКlІХ храмJв), 
Світові Укр!ІЇІІО відома щшдІІКІІ творам філософів свІтового рівно Г. Ско

вороди, М. Драгоманова, І. ФрІІІІ Ка, 'I!J<i 38Почвткувапи демократичний на
nрям у філософс:ькІіі думці вашої країни. З творів украївс:ькslХ оисьмевВІІ ків 

світ дізнавєя про красу іі неnовторність украlвськоїnриродв та мелодійність 
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українськоі МОВІІ. Без перебW:ьшеннн, усьому сеІтовІ відо111.а поетичва та 

художня творчість Т. ШевчеІU(а 'fa творч:І адобутки ЛесІ Украіики . Драма
турn ІІ І. Карпевка-Кароrо є актуальвою І юші - lloro п'єси можна побачити 
на сценах Єврошt, Америки та Австрал:іі. МузІІ ка М. Лисенка, вічна й непо· 

вторва, стала вадбакням уьоrо ЛJОдства. КласІNНІІJоІи вважаються симфовіі 
укра"іuськоrо коr.tпОЗУ"Ора Б. ЛвтоШШJськоrо. М. Грушевський увійшов у 

світову культуру не лnше я:к rромадськиі\ діяч, а І як в матвий історик і крає· 
знавець. Фільм кінорежисера О. Довженка •Земnя• иа Всесвітвій виставnl 
у Брюсселі у 1958 р. визваноодпим: з найкращих фільмів усіх часів і народів. 
НоваторськІ трад•щіХ аванrардвоrо театральІІОІ'О 1\fистецтеа були отілеві ре. 
жисером Л. Курбасом у театрі •Березіль•. НІІНі театр ІІСІtхологі'І1ІОЇ драм:н 

Р. Віктюка є зразком сучасвоrо європейського театрмьноrо ІІfИстецтва . Baro· 
мий внесок у світову куm,,.уру в галузІ к.іио 11 театру зроб1ш Б. Стуnка. який 
зіrрІUІ безлі•r ролей ва едені та в кіао. У краївськи/1 балет відом:иІІ усьому світу 
творч:Істю С. Лифзря, з іменем вкоrо пов'язави/1 щорічшm коикурєбалетно

rо мrtстецтва в Украївl. Не МІ!ВШ відохиА щорічшtІі міжнародний конкурс 
юmtx піаністів ім. Є. Горовяця, ввдатвоrо украївськоrо піавіста. Золотшrn 
І'ОЛОСВМІІ у СВіТОве МПСТЄЦ'І"ВО співу увU\:шли 0. МІІWуr&, С. Круwе."ІЬІІИПІоКа, 
А. Солов'яненко. Є. МіроІПИИЧЄІU(О, П . Гунька. 
У краlнська культура у світі представлена багатьма створеншш на чЄС'І'ь 

вuдатrtих українців пІUІО'ятнnка.ми: ШевченковІ у Ваuшиrrоиі; Лесі Українці 
у Торонто: Івапові Фра!П(у в США; лоrруддям Ввснля СтефавШ(а поб.•Ілзу 

Едмоuтоив. 
У науковому світі за межами нашої держави зажили собі спави за своі 

відкриттп І виввходи І. Пу:люіі , В. ВерІІадськи/1, А. Люлька, Є. Па'І'он , 
С. Тнмошен ко, С. Корольов, В. Гпуwкое, Б. Патон та баrато інших. Витвори 
іхвьоrо розуму І праці збаrатЮІИ світову наукову Д}'ІІfКУ, сприяли т11хвічному 

прогресу людства. 

Одюtм Із nодарунків світу є українська мова - одна з вайдааиіwн:х мов, 
ака входить до двадцнти вайnоширеиіших і иаІ!баrатшпх 38 сnовШІRовим 
складом мов світу. До скарбвиці світовnх духовtmх ці tmостей увійшла також 
українська пІсв•- шедевр с.'Іів і мелодій, що підвищує моральвістьтодства. 

. ' . 
•Жоден онwий народ не виявив себе в ПІСНАХ так яскраво І гарно. як народ 

укр&ІНСЬІ(ИЙ•. 

о. толсrой 

•УкраінсьІ(8 nІсня - свята скрИJІСаnь, котру народ оберІгає, як свою гартовану 
зброю. З цІєі скрижаnІ ко)І(Не nокоління знаходить нвобхІднІ дпя себе духовнІ цін· 
ності, яоd вnродовж вІоdв nягали в основу моралі•. 

А. Міцкевич 

•Т81(8 гармонія тексту І мелоДІї. яку демонструє у.раінсЬІ(а нароДІіа ПІСНЯ, -
nnанвтарна естетична рW<Jсть•. 

М. ЖулинськиіІ 



Украіна І C8tr 
___ ...... __ ...,ІіііІІ ____ 235 

Ще одним внеском Укрвїаи в ЦІtвlлізацlйнІІІ! розвиток світу є хлібо

робський. Са111е зІUІДя:ки своіІІ трудалюбивостІ укрвїаськиІ! сепекW.овер 
В. М. Ремесло вивІв нові сорти пшениці. 

н.йцІнніwим і найnоwмреніwим сортом ВМЯІІМЛ8С1І nшениця 

·М~-808•, яку вмвіе В. М. Ремвспо. \.ІІІ nWІЖмця ІІМрощуеТЬСА не лиwе 
е Украіні, а іІ у МОJЩОІІі, Білорусі, І<а3ахстанІ, РосіІ. Болгаріі, Румуні!, Угорщині, 
ЧехП, Слоеа'f'ІМНІ, 11ольщі, Німеччині, Данії, ШеецІо та Інwих краТнах сеіту. У ре

зультаті npoeeQІ!tOI C8J181Щj1 ..-иіі о~ ~ морозостііікі, аиссжоnрадуос

тиені сорти 03IWOi nwеttМЦІЗ укоро оеоІМм ...._м стеблом •МиронІесwса ІОеілей
на-50• та ·~·. nотенціїіна 8рОЖ8іінісn. АІСМ)( - nонад 75 центнерtе зерна з 
rІІІСТара. Цік811міІ фахт: ще 311 ЖИТТІІ :~емлякм вмдаТНОf'о селекціонера уwануеа
ли 1\ого бронзоеим nогрудд11м у Пирятині. 01»18К наІ\ееличнІшиІ\ nам'ятник еІн 
створив собі алеоноруч - розумом І серцем: миронІвсЬ«Ими сортами nшеницІ 
38сіеаІоть nонад 11 '16 усієї мощІ 03МмоІ nWІЖмцІ на nланеті. Теким усnіхом не 
може пиwатж:tІ жодна Іф8іна сеіту. 

Провідвою тендев:цtєю в умовех вапіональ

но-державного вІдроджекняє роз1<ріпаченвя 

творчОС1'і, збагачення мистецького арсеналу, 
посмекня новаторських тендевд.Ш І водночас 

звертання до джерел нв:цtонат.ввх тра.двцlй 
ІІ.К ДО ШКОЛИ \ІОJСЛЄНВІІ.. 

Якою має бути дерJІtІІвна~ 
полІтика УкраІни задпя зб4ль

шення внеску наших сnІааІт

чизниоdв до скарбницІ СІІітоаооІ 

1 культурм І науки? 

§ 74.. РОЛЬ УКРАlнСЬКОУ ДІАСПОРИ У ПРОЦЕСІ 
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКР АУни ТА СВІТУ 

Кормено nрмrад•тм 

nоміркуіІте нод словами лауреата лІтературно! nреміІ •УкраІнськиІ\ repo/;1•, 
кандидата фІлософських наук ЮрІя Килимника: •Людям мислячим впастиво 
замислюватися не тілЬІСи про своє майбутнє. але й npo долю БатькіsЩІU<и. Чи 
завJІ<ДИ мм :s nовагою ставимося до украjНСЬІСоІостормчІЮІ сnадщини? Чи дОбре П 
знаємо? Як доnомоrтм молодІ усвідомктм важлиеость внеску УІ'РВінцое у людський 
досеІд? Ад)ке • нас достатньо нвсnростовних фактів, щоб цим nиwатися. Бо у~ра
ТнсЬО<а сnадщина торкнулася багатьох куточків світу І є надбанням усього людства•. 
Наскільки ці сnова є аоnуальними? 

Діаспорні групи 38зввчай укорІнюються в соціадьно-економ:ічві, куль

турні та поnітичкІ nараметри народів, сере.ц яюох воки прожпва!О'І'Ь. тобто 

аскмілюJОТЬсЯ сере.ц коріввого населенва. ВажJІІІвим ч.nвн:иttом. юшй слу
гує збереженвю націопальвої свІдомосrі, є мова. Саме цеА фаJ<тор об'єднує 1'8 
консолідує зару()іжнш< українців. На збереження своєїіденти•ІІІОС1'і украінці 
витрачають багато зусиль, часу й коштів. За м!'жами рідвої зеІ\ІЛі вони н8-

маnuоться збереrrи рі,дву кул.ьтуру, мрву. тра.днЩї. 3 ці.єю метою українські 
громади створюють сусп:ільво-куJrьтурні товарІІСТІІІІ . асоціацU, творчі кол.ек-
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тщщ, rурткн, українські бібліотеюr іі музеї, проводІІТЬ виставЮІ і фестн1ІМ!. 

Україністика виклвдвєтьси у 28 університетах такоnеджах США та у 12 уні
верситетах Канвдн. 
Неоцінеппи:м є внесок украІпської діаспори в розвиток освіти, науки І 

культури не лише своєї держави , а й світу. 

ОсташІім часом слостеріrаєтьси тенденцІя змlцнепJІИ творчІ;fх і яауко
ВІІХ зв'язків 'України з украУиською діасnорою. Так, в Україні відом! Імена 

багатьох вчених та митцІв дІасnори - історІrка Омелква Пріцака, скульn· 
то ре Олександра Ар'Т't!меІІК8, художии:ка Васили Курrtлика і баrатьох Lяших. 

Значно розширІL'ПІСИ мІrстеu.ьиі зв'и:nur, які охоnлюють різноманітні 
сфери. серед вих - Міжнародвий фесrиваль сучасвої унраіпської nісиІ та 

nоnулярно\ музиКІІ • Червона рута•. сnільне культурно-м:истеи.ьке nідори

ємство •Кобза•. 
fіісли розоаду Рвдяиськоrо Союзу Росів, оrолосивщ11 себе єдnиою сnад· 

1\ОСМІЩОЮ, ПрІІМ8СЮ1Л!\ДІ)рЖО.8ІІІІf1 ЗОЛОТИЙ 38ПАО, будІІ НКІІ ДИ"Од0М8ТНЧFІІІХ 
служб. торrоsо-ековомІчшІх nредставн:кцтвСРСР у sсьомусвіті тощо. Перед 
Ук роУною поста.111 нагальні nроблеми: налагодження нормальвоїдіяльності 
днnломnтії, облаштування посольств,коресоондентсьиих пунктів і т.д. Д..1я 
цьоrо були потрібні ЗtJВ'ІІІі кошти, якrrх у вашііІ державі не було. АктІrвну 
допомогу в цьому надала укроіtІська діаспора, я1<а безкоштовно передала 

УкроіІІі nрюощенuя для nосольств. Відомв/Іблаrодіііннк В. Поnадпнець під 

ЯкJ аиниК11и nроблеми. коли 
Украіна СТ8JІа на Ш11ЯХ неза· 
лежності? Оцініть доnомогу 

дІасnори у станоеленні ноеоі 

держази на міжнарод.-Ій аренІ. 

•Іас відкриття оосоnьства у &1икій Британії 

зазва'lкв: •Ми хоч і 11е дуже багаті матеріаль-
110, зате ми баrатІ на щедрість, розуміння І 
сnівnрацю з ~країною•. Аналогічно сприяли 
відкриттю посольств Укра!пн Зенон Коваль 

у Бельгіі, Кузьма Галицький у Двяії твін. 

ХІІ ВсеукраінськиІІ феотиавль су-;асноі nісні та популІІрноІ музики •Червона рута• 
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Вrщатн.і особистості діасnорп падалІ І незалежні і\ Україні ізпа•шу матері· 
nльну допомогу. Серед вих, зокрема. Володнмир.Кашrщькюі, ЯКІІІі прпдбав у 

м. Ірпен.і (КИЇІІ<:ька область) бУЛИНОК для школи коб:Іарства, надав суттєву до
помогу ліJсаркям м. Львова; Лука-Богдан Обух, я.кuі\ фіваасував будівкицтво 

пам'ятника Т. Шевченкові у м. Львові та як інженер-геолог сnрияв упро
вадженню 8 життя провкту 3 розробки нафтового родовища 8 Чернігівські і\ 

області; Зertoaili Наrірняк 3 Великої Брнтовії, якніі орrан.ізував rу!іІан.ітарну 
ДОПОМОгу 2бQ діТІL'і•СНрот8М ШКОЛІІ·іІІтеркату N. Городн.і (ЧервігіВСЬU об
ласть); М.lваснкІв зКаuадrІ, иtшй вклав 3,5 млн доларів США в ековокіку 
наmої держави; Іоан, ПаІІОня та Герман Боси (Бельrія), які стоорилв acoul· 
ацІю •дітu потребуютьо. що протІІ.ГОМ 1993-1994 роківоздоровила 40 укра
urсьюІХ дітеіі у ВельrЦ; Об'єднвввя укрsівсьюІХ жінок у ВеЛІrкііІ Британіl 
під головуванням Лесі Д11ківєької. яке надало жителям Чорнобиля значну 

J'УІіІ&пітарну допомогу; Григорій Гориrtь (Шаеція). Михаіім Боі!:ко (Юго· 

слввія) та багато іІІШІІХ українців діаспори, які здііісuнлв ваrомrrй внесок у 
відродження ІІО38Лежно'і УкроUш тв nродовжують це робити. 

Ще одни аажлпвrrіі асnект у діяльності західвосвроnейськоt діаспори 
інвестування економію• Україrш з метою її розвитку. Проте веобхідиа ва· 

діїша аакоuодаочо-nравова база, що сnрияntме активізації uього процесу. 

13раїn .. Acnep ( 1932-2003) 
Народи~~Сj! у СІМ і му3ИІ(ЗкnВ єзрейськоі нацюнапь.юсті, 

ВИХІдЦІВ з У~іни. 3ас>юеt<ик інформаwйttоі імперо1, 1\1(3 охоnлює 

КанадУ. АестР311іІО, Нову Зела~ю. Ірnа!1д110. МедІа-магнат 

конТРОІ1tОвав також зна~ну .. астину ЗМІ Велико! БритвнІІ та США. 

І . Acnep nотраnив до Залуслави канади, наrородЖвниИ Золотою 
стрІчкою Канадської acourawї тепе- й радюмоаленнА за високу 

ЯJОСТЬ моеnення, ІОВІЛейНОtО медамІО Манrтобсьоtоrо універсмте· 
ту •За ВидаТНІ усnІХИ 8Прод08JК 25 РОКІВ ПІСЛЯ виnус~·· 

За маrерtаnоми саіІта www.ui<Т8inians-wortd.org.ua 

Не можна 11е згадюн ще одJІу нскрову постать, якозасвідчує роль ІШШJІХ 

сnіввітчвзюrків у розвитку nмітпч:оої сфери світовrtх держав. Це політичинJ! 
діяч Рамон ГноташІШ. 24-іі генерал-губернатор Канади, котрий визначив полі· 

т11 ку бвrатокультурності, яко стала важливим чиюJІІJ<ом забезпе•tеоня рівності 
то єдності в краі'н! тв одщ~м 3 пріори'Іmlшх напрякіа Aoro дівльвост\. 

У галузі науки також від3оачплиСJІ багато дослідвпків україиськоrо по· 

ходжеИJJя. Зокрема, а.стронавт Роберта Ліви Бондар, хікік-орrаиік, лауреат 
Нобелівської премії 1979 р. Герберт Чарльз Браун (Броварник), космічин/і 
дослІдюtк Юрі/і Ковдратнж TR ін. 

Д.1п УкраЇІІІІ nктуальноюзалишасться проблема розвитку взаємовідносин 

з представuнквмrt діаспори та кpnUrii)Cn, в яких вони прожкваJОТь. Дли ІІ 

вирІшеІtКЯ Уряд. Верховна Рада та Презrtдевт УкрвШи докладають чи.мало 
зycrtnь, але ·~еі! nроцес ••еобХ-ідно ДJшам!3~'Ва"'и а метою визвання нашої дер· 
жоrш центроІІІ снітового украІнства. 



238 ==---~~:::::: Тема 14 

Р-rнаnоwмн (1934-2002) 
Канадським громадським, nonlntчниii І наУІ(оеий ді~~'< 

у~ераіНСЬІ(ОГО nоходження 

Свою nолІтичну кар'єру розnочав у nроrресивно-консерва

тивнІіі napтR Канади. У 1974 р. був обраний членом nарламенту 

Канади. ПротАгам 14 років nрацював у nарламенті, Іще 5 рокІв 
був членом кабінету міністрів. У 1990- 1995 рр. - rенерал·rу

берt<атор Канади. У 1992 р. відвідав Украіну з офіціііним вІзи· 

том. ДСЖІІадав баrато зусиль для розентку сnівnраці мі• Кана· 

дою та Украінооо. СеnовнИ конгрес ІІІ/ІЬНИХ уІСраінwв нагород~<е 

Р Гнатишина медаллю Св Володимира (1988 р.). У 1992 р. Гнатишину nрисео

єно звання nочесного доостора ЧерніеВЦЬІ(ОГО дер)І(Заноrо ун•верситету, в якому 

на його честь у 2005 р. було еІд!срито Центр канадІйських стуДІй. 

Енциклопедія істор/1 Украіни: YS т./Рвдкол.: 
В. А. Смолій (голова) таІн. - К. : Наукова Думка, 2003. - Т. З.- С. 127. 

ВвжливИJІІ для сnівпрацІ є освітній аспект. Саме о галузі освіта розвивв
сться співnраця, що є важливою для взаємного розвитку та обміну досвідом. 

Налагоджепня тісних взасмозв • язків у цій сфері відбувається ие JШШе ва рів
ві СТОЛИЧНЮ< ВуЗів (НацІОВ8ЛЬНИЙ nедагоrіЧВ:ИЙ уиі.верситет імені М, ll. Дра· 
гаманове, Надіонал:мrк/1 увіверентет імені Тараса Шевчеока та ів.), а і! 
реrіоиальиих (Одеська національва юридичва академія, Двіпропетровський 

ввцІоиальиий державнl{Й універевтет імені Олеся Гончара, Првкарnатськпі! 
університет імені Василя Стефаника та ів.). 

Ця опівnрадя підкріnлена офlцUів:им.u докумептамІІ, серед Я1<JJX важЛІІво 

зна•Іенuя має •Надіоuальш\ доктрина розвитку освіти УкрІІІви у XXl ст.•, 
схвапеаа П ВсеукрІІІаськІfм з'Уздом nрацівників освJтн у жовтні 2001 року. 

Роберте ЛІнн &ооІд8р (народ. 1945 р.) 

НародІ<Лася в сім'ї еrнічних уІСраінцІе. З дитинства 

мртnа про nрофесіІо ІІ'ІИТВЛЬІСМ. Батько обпаднае 

для неі домаwноо ~~аборатороо, де Роберта nроводи

nа рІзноменtтнІ біоnоnчн• досnІДІІ. У шкаnі ДІачинІСЗ 

захоnилася астрономією' сnостерігала за зірками, 
читала наукову та фантастичну лІтературу. 

Р. Бондар - нау(оеець (нейроnогіА), захистила 

дисертацію в галузі медицини. Задля здійснення 
мети - стати зетронаетом - наечиnася nіnотуеати, 

усnішно npoiiшna nідготовку до (ОСмічного nольо· 

ту 8 NASA (США). 22-30 СІЧНА 1992 р. Р.-Л. бондар 
стеnа nершою ІСЗНадСЬІСОІО JІСJнкою-астронавтом. 

Володарка численних урядових нагород, член Коро· 

nІВСЬІСОrо наукоаого товариства КанадИ, nочесний доктор nонад 20 універси· 
тетів США та КанадИ. 

Ім 'я Р. Бондар увічнено в ЗалІ сnаеи Канади. 
Абліцов В. Г. Галактика •УкрвFна• • 

..._ ________ ......;УІ.;;~:;.Р8;;.~;.;н.;;ськ=а"'дl"'а;.;сп=о"-рв;:.;:...:вс.:идатнІ поствтІ. - К.: Кит, 2007. 
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Європейськадіаспора сприяерозвитку творч:вх взаємозв'язків вузів УкраІни 

і! держав Європи, зокрема: щодо підrотоеки спецімістів вищо У кваліфікадіі 
відnовідво до ЄJІропеі!ських ствкдартів; щодо обміпу вченmm та студевтош; 

щодо видапня художньої, имчальвоіта Історпчноі літератури тощо. 
Крім цього, мlдно розвивається співпраця між иауковцяМІІ закордону і! 

України. Зарубіжні вчені беруть актІtвпу участь у стаяовлеввl та розвитку 

демократичних інститутів иезІlJІежвої України, в ривновііі траисфор:~~ацlі 
економіки, а також діляться досвідом зі своїми колегамн у культурвіі!, на

уковій та освітвlіі сферах. Це сnрияє взаемвому розвитку та nІдвищенню 
орофесійвоrо рівня, а головив- консолідації етнічних ухраїнцІв і. представ

виків діаспори, репрезентації вашої держави на евітовііі арені. 

- ТЕМАТИЧНИИ КОНТРОЛЬ 

~11ерІІІрое«Іе _j 
1. Qсараостермзуйте ОС>ЮІІИІ Х8МІІі міграцІй у.сраінwв 

2. Назвіть осноені асnектм мЬоснародноіІкrеrрац;о. 

3. Дайте визначення nоняття стратегІчне партнерство. 

1 • У який nеріод значні ІнтеграцІйнІ nроцесм розnочалися в Євроnі та ІСОІІИ Jll) 

них nриєд/t8118СЬ Украіна? 

2. У чому nолягає внесок українцІв у світову куnьтурнускарбницоо? 
3. Що необкІдІіо зробити Украіні, щоб стати nовноnравним членом євроnей

сько! сnільноти? 

1. СхараJСТеризуйте роnь rеоrрафічноrо фаІСТорв в rвоnолІтичному nоложенні 
Украіни. 

2. Нині сnостерігається нова міграцІйна КВИІ1Я украІнс.ЬІ<Их робітників Jll) різ· 

них куточІСів свІту. Заnроnонуйте 8118СНе бачення ШJІАхІІ ІИрішення цієІ nроблеми. 
З. ОзнаАомтеся дет811ьніwе з хиттєвим шляхом І діяльністю українських куль

турних nросвІтитеnів, вчених і вина)dдників, про яких йwJЮСЯ у темі . Наnишіть есе 

про особистість. яка вам Імnонує найбільше. 
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