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SOCIAL HISTORY OF WAR TIMES 

Олена Трубчик, к. і. н. 
Інститут історії Національної Академії Наук Республіки Білорусь 

ОРГАНИ ПРАВОСУДДЯ НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОРУСІ 
В ПЕРІОД ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ  
(1919-1921 РР.) 
Olena Trubchyk, PhD in History 
Institute of History of the National Academy of Sciences of the Republic 
of Belarus 

ORGANS OF JUSTICE IN THE TERRITORY OF BELARUS 
IN THE PERIOD OF THE POLISH-SOVIET WAR (1919-1921) 

This  article  is  devoted  to  the  study  of  the  peculiarities  of  the  formation  and  functioning 
of the Polish judicial authorities in the occupied territory of Belarus in 1919‐1921. The legislative 
base  is  considered,  the  organizational  structure,  hierarchy  of  subordination  and  competence 
of judicial  organs  are  analyzed  in  detail.  The  historical  dynamics  of  the  development 
of the judicial  system  in  the  conditions  of  military  operations  and  the  uncertain  geopolitical 
status of the Belarusian lands are shown. 
Keywords: civil administration of the Eastern lands, Polish-Soviet War, justice, judiciary, district 
court. 

У період польсько-радянської війни на окупованій території Білорусі була створена польська 
адміністративно-територіальна система управління – Цивільне управління Східних територій 
(ЦКСТ). Як було зазначено в розпорядженні Головнокомандуючого Польського війська 
Ю. Пілсудського від 12 травня 1919 р. «Про організацію Цивільного управління на Східних 
територіях, зайнятих польськими військами»1, керівництво ЦУСТу передавалося Генеральному 
комісару Е. Осмаловскому. 

В умовах військових дій, кордони території ЦУСТу були непостійними, вони змінювалися 
залежно від розташування лінії фронту. Найбільш сталим був адміністративно-територіальний 
устрій Мінського округу з моменту його створення і до початку його евакуації (12 вересня 1919 р. – 
16 липня 1920 р.). В даний період ЦУСТ обʼєднувало 3 округи (Віленський, Мінський і 
Берестейський), у складі яких було 24 повіти, розділених на 466 гмін. До складу Віленського округу 
входили: місто Вільно, (сучасне місто Вільнюс – О. Т.) Віленський, Троцький, Ошмянський, 
Свентянський, Лідський, Гродненський, Новогрудський, Діснянський, Вілейський, Браславський 
повіти. До складу Берестейського (Брест Литовського – О. Т.) округу відповідно: місто Берестя 
(Брест Литовський), Берестейський, Волковиський, Пружанський, Слонімський, Кобринський, 
Пінський, Мозирський, Барановицький (Барановичі – О. Т.) повіти. Обидва округи були утворені на 
підставі двох документів: розпорядження Генерального комісара від 28 травня 1919 р. «Про 
організацію округів і окружної влади на території Цивільного управління Східних територій», а 
також розпорядження Генерального комісара від 15 листопада 1919 р. «Про організацію повітів і 
повітової влади на території Цивільного управління Східних територій». Територія Віленського 
округу дорівнювала 49102 кв. км., тут проживало 1633504 особи. Берестейський округ нараховував 
57076 кв. км. з населенням близько 1121976 осіб2. 
                                                      
1 Rozkaz Naczelnego Wodza W.P. (1919). Dotyczący organizacji zarządu cywilnego na obszarach wschodnich 
zajętych przez wojska polskie, 12 maja 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 3(14 czerw.). Poz. I-15. 
2 ZarządzenieKomisarżaGeneralnego. (1919). Ziem Wshodnich o organizacji okręgow i włаdz okręgowych na obszarach 
wschodnich, zajętych przez Wojsko Polskie, 28 maja 1919 r. Dziennik Urżędowy ZCZW. 5 (28 czerw.). Poz. 39. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 5 Issue 2 2019 

 7

Мінський округ, в свою чергу, був утворений на підставі розпорядження Генерального 
комісара 12 вересня 1919 р. Округ складався з території колишньої Мінської губернії і частини 
Вітебської губернії, займав площу близько 35947 кв. км., охоплював територіальні ділянки від річки 
Березини на сході, міста Лепель і Полоцьк, межував з Діснянським, Вілейським і Ошмянським 
повітами Віленського округу, а також повітами Берестейського округу. В адміністративному плані 
округ включав у себе: місто Мінськ, Мінський, Борисівський, Бобруйський, Ігуменський, Слуцький 
і Полоцько-Лепельський (січень-березень – О. Т.) повіти. 

Органи судової влади були чи ненайвагомішим елементом організаційної структури 
польського цивільного управління. У розпорядженні Генерального комісара Східних територій від 
15 травня 1919 р. наголошувалося, що судочинство у цивільних справах виводилося зі сфери 
компетенції військових судів. Натомість, на території ЦУСТу створювалася трьохланкова система 
судів: Апеляційний суд, окружні суди, мирові суди. 

Незважаючи на відсутність спеціалізованої системи кодифікації права, в даному 
розпорядженні були позначені навіть деякі принципи цивільного процесуального права: принцип 
законності, принцип незалежності суддів (ст. 3), принцип державної мови (ст. 4), принцип 
одноосібного і колегіального розгляду справ (ст. 5)1. При вирішенні справ допускалося застосування 
так званої «аналогії права», що означало можливість виходити із загальних засад польського 
законодавства. Судочинство в судах всіх інстанцій велося польською мовою, проте громадянам 
дозволялося користуватися «місцевими мовами» при зверненні до суду, а також на всіх наступних 
стадіях процесу. 

На території ЦУСТу зберігали законну силу більшість норм цивільного права колишнього 
Польського королівства. Зміни і доповнення передбачалися тільки для нормативних документів, які 
містили обмеження прав національностей і свободи віросповідань. Розпорядження Генерального 
комісара від 15 травня 1919 р. закріплювало дію Кримінального кодексу Польського королівства 
1903 р. із змінами, прийнятими 7 серпня 1917 р.2 Тоді як, поза компетенцією судів загальної 
юрисдикції були особливі справи та ті категорії справ, які були віднесені або до спеціальних 
інструкцій, або до військових. Останні (військові розпорядження – О. Т.) були прерогативою 
Головнокомандувача Війська Польського та розглядалися виключно військовими судами. 

Вищий нагляд за діяльністю органів правосуддя на території ЦУСТу здійснював Генеральний 
комісар. Він призначав голів і суддів окружних судів та Апеляційного суду, прокурорів, помічників 
прокурорів, слідчих і мирових суддів. При вступі на посаду кожен працівник органів правосуддя був 
зобовʼязаний власноруч підготувати та підписати текст присяги, в якій говорилося про сумлінне та 
чесное виконання службових обовʼязків. В кінці жовтня 1919 р. в «Збірнику законів Цивільного 
управління Східних територій» за № 25 була опублікована єдина присяга для суддів, текст якої був 
такого змісту: «Перед обличчям польської влади урочисто присягаюся, що на ввіреній мені посаді 
буду безперервно піклуватися про безпеку польської влади, дбати про її інтереси, постійно 
памʼятаючи про суспільну користь, усіма своїми силами буду вірно служити польській владі, 
захищати інтереси всіх громадян краю в рівній мірі, охороняти і справедливо виконувати приписи 
права, з честю виконувати свої посадові обовʼязки, неупереджено і законно вершити правосуддя, 
зберігаючи службову таємницю. Хай допоможе мені Бог»3. 

Роботу судів координувала Секція правосуддя при Генеральному комісаріаті ЦУСТу, якою 
керував Фелікс Дуткевич. Секція складалася з трьох відділів: відділу судів (керівник – Вітольд 
Рачкевич), відділу нагляду над в’язницями та ув’язненими (керівник – Олександр Таллєн-
Вільчевский) і відділу законотворчості (керівник – Вітольд Абрамович)4. Розпорядженням 
Генерального комісара Східних територій від 6 грудня 1919 року для працівників судів вводився 

                                                      
1 Zarządzenie KomisarżaGeneralnego. (1919). Ziem Wshodnich o organizacji okręgow i włаdz okręgowych na 
obszarach wschodnich, zajętych przez Wojsko Polskie, 28 maja 1919 r. Dziennik Urżędowy ZCZW. 5 (28 czerw.). 
Poz. 39. 
2 Rozporządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich w przedmiocie prawa karnego i postępowania 
karnego na obszarach wschodnich, podlegających Komisarzowi Generalnemu Ziem Wschodnich, 15 maja 1919 r. 
Dziennik Urzędowy ZCZW. 4 (25 czerwca). Poz. 24. 
3 Zarządzenie Komisarza Generalnego (1919). Ziem Wschodnich, dotyczące roty prysiegi dla urzędników i 
adwokatów Dziennik Urzędowy ZCZW. 25 (31 pażdziernika). Poz.III-260. 
4 Ruch służbowy. (1919). Dziennik Urzędowy ZCZW. 13 (1 pażdziernika). Poz. V-195. 
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освітній ценз. Кандидати на посади в судових органах, починаючи з набувачів (початківців), 
повинні були мати юридичну освіту, а за відсутності такої «довести ґрунтовне знання права»1. 
В кінці квітня 1920 р. при Секції правосуддя почала діяти кваліфікаційна комісія, яка отримала 
право детального розгляду й аналізу особистісних та професійних якостей посадових осіб, котрі 
призначалися в судові органи Генеральним комісаром2. 

На окупованій польськими військами білоруській території діяли Апеляційний суд у Вільно, 
три окружні суди (у Вільно, Бересті та Мінську), а також мирові суди в повітах. Апеляційний суд 
у Вільно розпочав свою роботу з 26 вересня 1919 р. і його рішення та розпорядження були 
правочинними на всій території ЦУСТу3. Від самого початку штат службовців Апеляційного суду 
формувався з голови суду, його заступника, восьми суддів, прокурора та трьох помічників 
прокурора, чотирьох секретарів і двох помічників секретарів, скарбника, двадцяти восьми 
працівників канцелярії та обслуговуючого персоналу. Апеляційний суд перевіряв законність і 
обґрунтованість рішень, прийнятих окружними суддями в першій інстанції. Для мирових судів 
апеляційною інстанцією виступали окружні суди. 

Віленський окружний суд був утворений 15 червня 1919 р. Спочатку діяльність суду 
поширювалася тільки на Віленський, Свентянський, Ошмянський, Троцький, Лідський і 
Новогрудський повіти4, а з 1 жовтня 1919 р. поширилася ще й на Вілейський і Діснянський повіти. 
Головою суду було призначено Адольфа Змачинського, заступниками – Яна Буйця, Романа Віршіля, 
Богдана Ахматовича, прокурором – Вітольда Рачкевича. 

Гродненський окружний суд розпочав свою роботу 20 червня 1919 р. на території 
Гродненського, Волковиського, Слонімського, Пружанського, Берестейського, Кобринського і 
Пінського повітів5. Головою суду виступав Казимир Гедройц, прокурором – Стефан Лісовський. 

Розпорядженням Генерального Комісара від 10 лютого 1920 р. в Пінську був утворений 
повітовий відділ Гродненського окружного суду. Цей відділ обслуговував територію Кобринського, 
Мозирського та Пінського повітів, що була поділена на 6 ділянок по 4-5 гмін. Основна причина 
створення «філії» – завантаженість Гродненського окружного суду. На розгляд в Пінський 
повітовий відділ передавалися касаційні скарги та іпотечні позови6. Крім того, у Пінському 
повідовому відділі розглядалася значна кількість цивільних і кримінальних справ, динаміка 
надходження та розгляду яких були наступними: так, в червні 1919 р. на опрацюванні відділу 
перебувало 20 справ (11 кримінальних і 9 цивільних), в серпні 1919 р. – 136 справ, з яких 
31 кримінальних і 105 цивільних, в жовтні 1919 р. до Пінського повітового відділу надійшло 
16 кримінальних і 285 цивільних справ, а загальна кількість справ, разом із залишком нерозглянутих 
справ за попередні місяці, становила 459 одиниць. За грудень 1919 р. було розглянуто 296 справ, що 
дозволило скоротити загальну кількість нерозглянутих раніше матеріалів. До кінця ж 1919 р. 
у «філії» залишалося 67 кримінальних і 120 цивільних справ7. 

Мінський окружний суд, створений 25 жовтня 1919 р., поширював свою діяльність 
на територію Мінського, Бобруйського, Слуцького, Борисівського, Ігуменського повітів8. До складу 
суду входили: голова, чотири заступники голови, шістнадцять окружних суддів, сорок чотири 
                                                      
1 Rozporządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich w przedmiocie cenzusu naukowego kandydatów 
na urzędy sądowe, 6 grudnia 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 42 (12 grudnia). Poz.II-469. 
2 Rozporządzenie Komisarza Generalnego. (1920). Ziem Wschodnich w przedmiocie organizycji Komisji 
Kwalifikacyjnej kandydatów na stanowiska służbowe w sądownictwie Ziem Wschodnich, 18 kwietnia 1920 r. 
Dziennik Urzędowy ZCZW. 37 (25 maja). Poz.II-932. 
3 Rozporządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich o utworzeniu Sądu Okręgowego w Wilnie, 
24 maja 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 4 (25 czerwca). Poz. 28. 
4 Zarządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 
5 września 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 16 (9 września). Poz.III-142. 
5 Rozporządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich o utworzeniu Sądu Okręgowego w Grodnie, 
15 maja 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 4 (25 czerwca). Poz. 26. 
6 Rosporządzenie Komisarza Generalnego (1920). Ziem Wschodnich dotyczące utworzenia w Pińsku powatowego 
wydziału Grodzieńskiego Sądu Okręgowego, 10 lutego 1920 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 11 (14 lutego).  
Poz. II-184. 
7 Державний архів Брестської області. ф. 2031. оп. 6. спр. 1. арк. 2-6. 
8 Rozporządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich, dotyczące utworzenia Sądu Okręgowego 
w Mińsku, 22 września 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 20 (1 pażdziernika). Poz. 187 
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мирових суддів, шістнадцять слідчих, прокурор і десять помічників прокурора, три набувачі 
(початківці), сім секретарів і сімнадцять помічників секретарів окружних суддів, тридцять дев’ять 
секретарів мирових суддів, дванадцять судових виконавців, бухгалтер, службовці канцелярії, 
технічний персонал. Розпорядженням Генерального комісара від 26 вересня 1919 року на 
стажування при Мінськом окружному суді з 1 жовтня 1919 р. по 1 січня 1920 р. було прийнято 
двадцять набувачів (початківців)1. Головою окружного суду в Мінську був Казимир Петрусевич, 
його заступником – Ярослав Шиндлер. Почесними суддями при Мінськом окружному суді були 
визнані Єжи Чапський і Едвард Войнілович. 

Голови окружних судів стежили за роботою судів першої та другої інстанції. Порушення 
трудової дисципліни викликало застосування заходів дисциплінарного стягнення (зауваження або 
догану). Рішення про звільнення працівника міг прийняти тільки Генеральний комісар. Судді 
мирових судів (судів першої інстанції) розглядали справи одноосібно. Окружні суди і апеляційний 
суд складалися з голови, віце-голови і суддів, кількість яких за поданням Голови затверджувалася 
Генеральним комісаром. Рішення в окружних судах (судах другої інстанції) приймалися колегіями, 
що складалися їх трьох суддів. До складу судової колегії входили: мировий суддя, слідчий і 
почесний суддя. 

За Апеляційним судом та окружними судами були закріплені система нотаріату, а також 
органи прокуратури і адвокатури. З 7 вересня 1919 р. в Віленському і Гродненському окружних 
судах запроваджувалися посади заступників помічників прокурорів, заступників судових слідчих і 
заступників мирових суддів2. В середині жовтня 1919 р. при Апеляційному суді у Вільно була також 
запроваджена посада слідчого з особливо важливих справ, службовий статус якого відповідав рівню 
судді. При окружних судах з цього часу почали працювати слідчі із загальних справ, нагляд 
за якими закріплювався за прокурорами окружних судів3. З 4 листопада 1919 р. в окружних судах 
можна було звернутися з тим або іншим питанням до судових перекладачів4. 

Працівники судів отримували високу, в порівнянні з іншими категоріями службовців, 
заробітну платню. Так, заробітна платня голови окружного суду, без урахування додаткових 
надбавок, становила 3952-5100 марок. Окружні судді отримували відповідно від 3088-4020 марок 
в залежності від стажу роботи та складу сімʼї; мирові судді з юридичною освітою отримували 2688-
3520 марок (ті ж мирові судді, котрі не мали відповідної освіти отримували на 200 марок менше). 
Для порівняння: заробітна платня вчителя на території ЦУСТу становила всього 400-700 марок. 
Система оплати для суддів і працівників судів на території ЦУСТу передбачала додаткові надбавки 
(економічну, військову, за вислугу років (понад десять років) ін.). А також пільги (оплата 
відряджень, службового проїзду, надання житла). 

Така система органів судової влади на території ЦУСТу проіснувала до середини липня 
1920 р. і була реорганізована через військово-політичні події літа-осені 1920 р. Поразка радянських 
військ під Варшавою в середині серпня 1920 р. змінила хід польсько-радянської війни: польські 
війська перейшли в контрнаступ. Тому, згідно наказів Головнокомандувача Війська Польського 
Ю. Пілсудського від 9 вересня 1920 р. «Про скасування управління Генерального комісара Східних 
територій» та «Про звільнення Е. Осмоловського з посади Генерального комісара Східних 
територій»5 адміністративна структура колишнього ЦУСТу переходила в підпорядкування 
                                                      
1 Zarządzenie Komisarza Generalnego o czasowym ustanowieniu 20 posad aplikantów przy Sądzie Okręgowym 
w Mińsku. 26 wrżeśnia 1919 r. (1919). Dziennik Urzędowy ZCZW. 23 (25 pażdzernika). Poz.III-238. 
2 Zarządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich, dotyczące ustanowenia przy Sądach Okręgowych 
w Wilnie, Grodnie i Łucku urzędów zastępców podprokuratorów, zastępców sędziów śledzych i zastępców sędziów 
pokoju, 14 września 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 19 (23 września 1919 r.). Poz.III-182. 
3 Rozporządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich, dotyczące utworzenia posady sędziego 
śledczego do spraw wyjątkowej wagi przy Sądzie Apelacyjnym w Wilnie i posad sędziów śledczych do spraw 
szczególnej wagi przy sądach okręgowych w Wilnie, Grodnie, Łucku i Mińsku, 16 pażdziernika 1919 r. Dziennik 
Urzędowy ZCZW. 26 (6 listopda 1919 r.). Poz.II-172. 
4 Zarządzenie Komisarza Generalnego. (1919). Ziem Wschodnich, dotyczące ustanowenia przy Sądach Okręgowych 
w Wilnie, Grodnie, Łucku i Mińsku urzędów tłomaczów przysięgłych, 4 listop. 1919 r. Dziennik Urzędowy ZCZW. 
32 (20 listopoda). Poz.II-347. 
5 Rozkaz Naczelnego Wodza W.P. z dnia 9-go września 1920 r. o znisieniu Urzędu Komisarza Generalnego. (1920). 
Ziem Wschodnich oraz Urzędu Komisarza Ziem Wolynia i Frontu Podolskiego. Dziennik Urzędowy ZTPiE. 
1(20 pażdz.). Poz. I-1. 
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Міністерства внутрішніх справ Польщі. Наказом Головнокомандувача Війська Польського від того 
ж таки 9 вересня 1920 р. на окупованій білоруській території було створено Управління 
прифронтових і етапних територій (УПіЕТ) на чолі з колишнім керівником Мінського округу 
В. Рачкевичем1. 

Організацію органів правосуддя на території УПіЕТу розпочав наказ Головнокомандувача 
Війська Польського від 15 вересня 1920 р. «Про компетенцію Міністра внутрішніх справ відносно 
Управління прифронтових і етапних територій, а також про розмежування компетенції цивільної та 
військової влади на вказаній (даній) території». Судові органи переходили в підпорядкування 
Міністерства внутрішніх справ Польської Республіки. Здійснення правосуддя щодо населення 
на території УПіЕТу, за винятком справ, котрі підлягали розгляду у військових судах, передавалося 
органам цивільної влади2. 

Наказ Головнокомандувача Польського Війська від 15 жовтня 1920 р. «Про організацію 
правосуддя на прифронтових і етапних територіях», «залишав» органами правосуддя УПіЕТу суди 
колишнього Цивільного управління Східних територій, а також діючі при них прокурорські 
керівництва3. Голови судів та апарат службовців судових органів повинні були продовжувати 
виконання своїх посадових обов’язків до видання нових розпоряджень і посадових інструкцій. 

5 листопада 1920 р. Міністром внутрішніх справ було видане нове розпорядження «Про 
здійснення (провадження) правосуддя на прифронтових і етапних територіях». Це розпорядження 
затверджувало систему судів УПіЕТу, що складалися відповідно з мирових судів, окружних судів, 
Апеляційного суду УПіЕТу та Касаційного суду УПіЕТу4. Наказом Головнокомандувача 
Польського Війська від 15 жовтня 1920 р. головою Апеляційного суду УПіЕТу було призначено 
колишнього голову Мінського окружного суду Казимира Петрусевича, заступником голови – 
колишнього прокурора Апеляційного суду у Вільно Петра Орловського, прокурором – Станіслава 
Вітунського5. З 1 грудня 1920 р. в підпорядкування вказаного суду повинні були перейти 
Гродненський окружний суд, Пінський окружний суд і Вілейський окружний суд. Однак, 
розпорядженням Ради Міністрів Польської Республіки від 27 листопада 1920 р., Апеляційний суд 
був скасований6, а окружні суди перейшли в підпорядкування Міністерства внутрішніх справ 
Польської Республіки. В подальшому був створений Апеляційний суд Східних територій, що діяв 
у Варшаві до 21 червня 1922 р. 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМ СПОРТОМ 
В ГЕНЕРАЛЬНІЙ ГУБЕРНІЇ: СТАНОВЛЕННЯ, 
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UKRAINIAN SPORTS MANAGEMENT BODIES 
IN THE GENERAL GOVERNMENT: INCIPIENCE,  
STRUCTURE, EVOLUTION (1939–1944) 

The Ukrainian Central Committee organized the life of Ukrainians in the territory of the General 
Government.  Its  operation  involved  the  well‐established  work  of  the  network  of  separate 
management  bodies.  On  the  basis  of  archival  materials,  sources  of  personal  origin  and 
historiography,  the  author  of  the  article  finds  out  the  peculiarities  of  constructing  the 
administrative  vertical of  the Department of  guardianship of  the youth and  family.  The article 
emphasizes that despite the fact that the Ukrainian Central Committee was forced to duplicate 
the  bodies  of  occupation  authorities  in  the  field  of  sports  and  physical  culture,  as  a  model 
it adopted  not German  approaches,  but  approaches  traditional  for Galicia  since  the beginning 
of the  20th  century.  It  is  noted  that  Ukrainian  management  structures  were  effective  in  the 
sports  industry.  This  is  evidenced  by  the  holding  of  high‐level  sports  competitions  and 
the successful  organization  of mass  sports  events which,  in  the  conditions  of  occupation, was 
a remarkable achievement. 
Keywords: Ukrainian Central Committee, General Government, sport, Volodymyr Kubiyovych. 

Функціонування Українського центрального комітету (УЦК) як установи, що здійснювала 
управління всіма сферами життя українців на території Генеральної губернії (ГГ), підконтрольній 
німецькій владі з 1939 року, передбачало чітко налагоджену роботу мережі органів управління. 
Реалізацію політики УЦК забезпечували структурні одиниці – відділи, які були ключовими 
інституціями в організації життя краю. Серед них окреме місце займав Відділ опіки над молоддю і 
родиною. З огляду на пластові традиції виховання молодого покоління на західноукраїнських 
землях у поєднанні з авторитаризмом окупаційної влади, що проявлявся у жорсткому контролі над 
організацією суспільного життя, в Генеральній губернії сформувалася власна, відмінна від інших 
окупованих територій структура управління цією сферою.  

Питання організації життя молоді, відповідно й спорту, в Генеральній губернії знайшло 
фрагментарне відображення в сучасній історіографії. Уведення до наукового обігу нових джерел, 
збагачення архівної бази поряд із опрацюванням тогочасної періодики сприяло появі кількох 
наукових праць, що дають уявлення про розвиток молодіжної та спортивної сфер на цих землях. 
Особливе значення мають праці Володимира Гінди1, який на підставі вивчення періодичних видань 
та архівних документів порівняв організаційну структуру спорту в Райхскомісаріаті Україна, 
Трансністрії та дистрикті «Галичина», розкрив деякі особливості діяльності ланок спортивних ігор, 
футболу (копаного м’яча), шахів. Історіографічну цінність мають ті праці дослідника, в яких 
відображено реалії суспільно-культурного життя Генеральної губернії, події, що відбувалися 
в регіоні з літа 1941 року. Він реконструював стан розвитку спорту та фізичної культури в дистрикті 
«Галичина», але зовсім не враховуючи територію Закерзоння.  

                                                      
1 Гінда, В. (2009). Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941‒1944 рр. ). Наукові 
записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, 16, 
72-78; Гінда, В. (2012). Український спорт під нацистською свастикою (1941‒1944 рр.). Житомир: Рута, 500. 
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Відомості про формування як центральних, так і регіональних органів управління відділу 
молоді, їхню структуру в контексті вивчення культурно-освітньої політики УЦК частково 
відображено й у дослідженнях В. Офіцинського1, І. Андрухова та В. Ковалика2, О. Гурської3, 
В. Кучера4. 

Важливими в контексті досліджуваної проблеми є публікації документального характеру 
Я. Дашкевича5, В. Сергійчука6, М. Іваника. Останній детально оглянув матеріали архіву УЦК, що 
зберігається в Оттаві, відзначаючи його фундаментальну роль у дослідженні окупаційної політики 
на території Західної України, адже у ньому широко представлено матеріали з першого періоду 
існування Генеральної губернії (1939–1941). Наголошуючи на документах з архіву УЦК, що 
висвітлюють діяльність даної інституції на Холмщині, Посянні, Лемківщині, автор підкреслює що 
«історія українців в ГГ не починається з моменту включення у неї в 1941 р. галицьких земель як 5-го 
дистрикту, але що майже мільйонний контингент корінних та етнічних українців з українських 
земель Закерзоння підданий був німецькій окупаційній політиці в ГГ вже від вересня 1939 р.»7. 
Погоджуючись із цим твердженням, ми також зосереджуємося на періоді функціонування УЦК, що 
охоплює 1939 рік і триває до літа 1941 року. 

Стан сучасного вивчення діяльності окупаційної влади на території України під час Другої 
світової війни та систематичне збагачення джерельної бази підтверджує необхідність комплексного 
підходу до зазначеної проблеми. Молодіжна політика, зокрема спортивна у 1939–1944 рр. є одним 
із визначальних аспектів розвитку суспільно-політичного та культурного життя українців 
в Генеральній губернії, що досі не було предметом окремого дослідження.  

Мета статті – на основі архівних матеріалів, джерел особового походження8 та на підставі 
історіографії показати особливості побудови вертикалі управління Відділу опіки над молоддю і 
родиною на території Генеральної губернії.  

Коли створювалася зазначена адміністративна одиниця, німецька окупаційна влада не мала 
наміру розвивати спортивну галузь. Саме утворення Українського центрального комітету, що 
організовував життя українців у Генеральній губернії, на чолі якого стояли українці, слугувало 
відправною точкою в розвитку спортивної сфери на означених теренах, оскільки «німці напередодні 
та в ході Другої світової війни не розробляли жодних програм розвитку спорту в Україні та й 
не могли цього зробити, виходячи з їх расової теорії»9. Діяльність УЦК була строго 
регламентованою. В. Кубійович описав специфіку діяльності спортивних товариств, зазначивши, що 
вони «діяли за тихою згодою німців і під їхнім контролем»10. Окрім того, «спортові і тіловиховні 
організації підлягали в правлінні Генеральної Губернії окремому уповноваженому для справ спорту 
в Генеральній Губернії»11. 

                                                      
1 Офіцинський, В. (2001). Дистрикт Галичина (1941‒1944). Історико-політичний нарис. Ужгород: Ґражда, 
142. 
2 Андрухів, І., Ковалик В. (2011). Культурно-освітнє життя на Станіславщині в умовах нацистського 
окупаційного режиму. Схід, 3 (110), 78-83. 
3 Гурська, О. (2009). Діяльність Українського Центрального Комітету у Генеральній Губернії під час Другої 
світової війни (1941‒1944 рр.). Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 652, 152-156. 
4 Кучер, В., Стефанюк, Г. (2010). Окупаційний режим в дистрикті «Галичина». Україна в Другій світовій війні: 
погляд з ХХІ століття: Історичні нариси. У 2 книгах, 1, 392-412. 
5 Дашкевич, Я. (1999). Документи Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади про 
польсько-українські стосунки 1941‒1944 рр. Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ 
в Україні, 2, 157-159 
6 Сергійчук, В. (2004). Український здвиг: Закерзоння. Київ: Українська видавнича спілка, 840. 
7 Іваник, М. (2010). Архів Українського центрального комітету в Кракові як джерело до вивчення німецької 
окупаційної політики щодо українців в Генеральній губернії. Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія: Історичні науки, 15, 213. 
8 Насамперед ідеться про публікації голови УЦК В. Кубійовича та очільника УКК, а згодом його заступника 
Костя Паньківського. Ці роботи можна залічити як до історіографії, так і до мемуаристики, оскільки їхні 
автори були безпосередніми учасниками подій. 
9 Гінда, В. (2012). Український спорт під нацистською свастикою (1941‒1944 рр.). Житомир: Рута, 16. 
10 Кубійович, В. (1975). Українці в Генеральній Губернії 1939‒1941. Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 
246. 
11 Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 122. 
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Одним з шести відділів УЦК був Відділ опіки над молоддю і родиною. Його завдання 
полягало у відновленні й популяризації спорту на території Генеральної губернії. Також він 
займався національно-суспільним вихованням молоді. Прикметно, що де-факто дана інституція з 
1939 року діяла як Відділ виховання молоді при Українській станиці в Кракові. Він ділився на два 
підвідділи – виховання юнацтва (до 18 років) і виховання молоді (від 18 років). Відділ мав 
організувати та виховувати українську молодь на терені всієї Генеральної губернії. У межах Відділу 
виховання молоді були окремі підвідділи (діловодства), такі як мандрівництва й таборування, 
національно-суспільних виховних справ, змагу й руханки, жіночих справ тощо. До ключових 
завдань ВВМ належали організація відділів, кадрова робота, написання інструкцій, ознайомлення з 
ними представників повітових осередків1. Очолював відділ Я. Рак, колишній пластовий діяч. Після 
його відставки у серпні 1940 року (причиною був конфлікт з німецькою владою) управління взяв на 
себе інженер Володимир Татомир, який до війни був просвітником2, потім Володимир Кубійович, а 
з грудня 1942 року ‒ інженер Роман Олесницький. Коли останній у серпні 1943 року пішов до 
війська, очільником відділу став професор Зенон Зелений3. 

Після реорганізації Відділ опіки над молоддю і родиною займався справами виховання молоді 
й фізичного виховання, натомість родинні проблеми були прерогативою відділів суспільної опіки, 
культурної праці й жіночих секцій4. 

Поширення влади генерал-губернатора Г. Франка на територію Галичини та самостійницька 
позиція Української національної ради позначилися на специфічному для того часу форматі 
управління справами суспільної опіки на цій території. Так, у вересні 1941 року вийшло 
розпорядження уряду генерального губернатора про створення у Львові Українського крайового 
комітету (УКК), який мав той же статут, що й УЦК, але був від нього незалежним5. Український 
крайовий комітет діяв на території дистрикту «Галичина» з 1 вересня 1941 року до 1 березня 
1942 року. Функції Українського допомогового комітету виконував Український окружний комітет. 
Посаду голови УКК обіймав К. Паньківський. Структурними підрозділами УКК були чотири відділи 
(організаційний, фінансовий, відділ праці та відділ у справах молоді, а також Жіноча служба 
Батьківщині, Комісія у справах надання матеріальної допомоги студентам)6. Відділ у справах молоді 
УКК відповідав за координацію діяльності всіх молодіжних організацій на території Галичини, 
особливо спортивних. 

Політика Відділу опіки над молоддю і родиною УЦК мала два напрямки ‒ виховний та 
спортивний. Реалізацією цих завдань займалися відповідні референтури УЦК ‒ виховна та 
тіловиховна. Зауважимо, що з заснуванням УКК при Відділі у справах молоді створювався 
підвідділ, який відповідав за функціонування спортивних і тіловиховних організацій, так звана 
Тіловиховна секція під керівництвом професора Тимоша Білостоцького, учителя тіловиховання, 
довголітнього члена управи товариства «Сокіл-Батько»7. Із заснуванням зазначеної секції усі 
спортивні товариства, які було відновлено або створено в липні, підпорядковувалися їй. Вони 
залишилися самостійними, зберегли колишні назви, наприклад, футбольний клуб «Україна», 
«Карпатський Лещетарський Клуб» тощо. Рада фізичного виховання, а також товариство «Січ», які 
виникли з ініціативи ОУН влітку 1941 року, припинили свою діяльність8. 

Після об’єднання у березні 1942 року УКК та УЦК Тіловиховну секцію було реорганізовано 
в Референтуру тіловиховання. Її гаслами були: «Спорт в маси» та «Всесторонність у фізичному 
вихованні»9. Очолював її Т. Білостоцький. 

                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 75б, арк. 1‒4. 
2 Кубійович, В. (1975). Українці в Генеральній Губернії 1939‒1941. Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 
238. 
3 Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 370. 
4 Кубійович, В. (1975). Українці в Генеральній Губернії 1939‒1941. Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 
234‒235. 
5 Кубійович, В. (1985). Мені 85. Мюнхен: Молоде життя, 99. 
6 Гурська, О. (2009). Діяльність Українського Центрального Комітету у Генеральній Губернії під час Другої 
світової війни (1941‒1944 рр.). Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 652, 153. 
7 Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 122. 
8 Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 123. 
9 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 77, арк. 5. 
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За аналогією до Українських допомогових комітетів та Українських окружних комітетів діяли 
й спортивні округи, що підпорядковувалися Референтурі тіловиховання. Їх очолювали референти, 
які відповідали за систематичне інформування Референтури про місця для змагань та тренувань, 
спорядження спортсменів, організацію змагань загалом. Найнижчою ланкою Референтури 
тіловиховання були спорттовариства, «всі вони мали реєструватися в УЦК і проводити свою роботу 
тільки з його відома»1. 

Референтура тіловиховання продовжувала традиції Українського спортового союзу, 
організовуючи змагання за здобуття Відзнаки фізичної справності (ВФС). Цей аспект був одним із 
пріоритетних у вихованні української молоді ще у 1920-х роках. Референтура тіловиховання УЦК 
затверджувала склад Головної та Технічної комісії ВФС. До складу Головної входили провідник, 
заступник та організаційний референт (в одній особі), секретар. Провідник комісії відповідав за 
зв’язки з громадськістю та пропаганду спорту. Завдяки його авторитетові у даному середовищі 
можна було застосовувати певні санкції по відношенню до порушників дисципліни. Провідник 
комісії повинен був брати участь у проведенні проб ВФС в Технічних комісіях (ТК). Завдання 
організаційного референта полягало в тому, щоб організовувати відповідні комісії спільно 
з провідником комісії ВФС. Часто він контролював діяльність на місцевості, призначав Технічні 
комісії проб ВФС, наглядав за працею створених комісій, погоджував з ними терміни проб ВФС, 
брав участь в ТК ВФС, пропагував здоровий спосіб життя і спорт. Секретар комісії контролював 
випуск оголошень, інформував учасників і керівників клубів про змагання, збирав матеріали 
ТК ВФС, оформлював та пересилав їх разом зі звітами до Головної комісії (ГК). Провідника 
ТК ВФС визначала та затверджувала ГК ВФС за поданням Референтури тіловиховання при 
УОК (Український окружний комітет)2. 

Безпосередньо змагання ВФС організовували Окружні комітети чи ТК ВФС або делеговані 
для цієї мети особи в школах чи установах. До обов’язків ОК ВФС чи ТК ВФС належали такі: 
щонайменше за 14 днів визначити місце та дату змагань, подати остаточний термін оголошень, 
назвати види змагань, які заплановано провести, приймати та відхиляти заявки кандидатів. Технічна 
комісія проб ВФС мала облаштувати місце для проведення змагань й забезпечити спортсменів усім 
необхідним. 

До складу Технічної комісії ВФС, крім провідника, входили організатор, лікар, вчитель 
фізичної культури, поручник фізичного виховання або інша особа, яка гарантувала фахове 
проведення змагань, і секретар. Також Технічна комісія тестувала кожного кандидата окремо, 
фіксуючи результати, визначаючи рівень його фізичної підготовки й відповідність нормативам для 
здобуття ВФС. Лікар мав перевіряти стан здоров’я кандидатів, допущених до змагань, відсіювати 
недужих і слабких, а за потреби надавати медичну допомогу під час проведення змагань. Комісії 
ВФС (в першу чергу провідник) встановлювали контакти з директорами шкіл, студентськими 
лідерами, керівниками різних установ, роз’яснюючи їм цілі ВФС3. 

Прикметно, що «територія українських частин Генеральної Губернії була поділена 
на тіловиховні округи, які не відповідали округам державної адміністрації, бо цих було забагато»4. 
За координацію спортивної діяльності в округах Референтури тіловиховання відповідали т. зв. 
ланки, що «опрацьовували в централі поодинокі ділянки тіловиховання і спорту»5. Загалом на 
території Генеральної губернії діяли ланки з футболу (копаного м’яча), зимових видів спорту 
(зимових спортів), спортивних ігор, водних видів спорту (водних спортів), боксу, легкої атлетики, 
шахів, спорту для жінок (жіночого тіловиховання), ВФС, дисципліни й спортивного суддівства 
(судівництва), спортивної термінології (тіловиховного назовництва), гімнастики (руханки). 

Найпопулярнішим видом спорту на території Генеральної губернії був футбол. Його 
організацією займалася Ланка копаного м’яча УЦК. Високий рівень футбольних змагань залежав від 
чітко усталеного регламенту й арбітражу. У 1942 році при Референтурі тіловиховання УЦК було 
створено Ланку дисципліни і судівництва. Загальні положення суддівських практик і регламент 
                                                      
1 Гінда, В. (2009). Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941-1944 рр.). Наукові 
записки. Серія: Історія, вип. 16, 74. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 77, арк. 5. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 77, арк. 5‒6. 
4 Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 372. 
5 Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 372. 
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змагань репрезентував «Правильник Ланки дисципліни і судівництва»1. Даний документ 
підтверджує підпорядкування спортивних клубів Референтурі тіловиховання УЦК. Спортивний 
клуб міг брати участь у змаганнях тільки після того, як його зареєструє Референтура тіловиховання. 
Клубам, що належали до Референтури тіловиховання УЦК, заборонялось організовувати змагання з 
клубами незареєстрованими в УЦК. Одночасно спортсменам офіційних товариств не дозволялося 
брати участь у змаганнях з неофіційними командами2. Футбольний чемпіонат відбувався за 
«Правилами гри в копаний м’яч» Українського спортового союзу, прийнятими у 1934 р. Закордонні 
команди можна було запросити до участі у змаганнях винятково з дозволу Референта тіловиховання 
УЦК. Турніри та спільні змагання відбувалися з дозволу Ланки дисципліни і судівництва на основі 
угоди між клубами3. 

Удосконалення арбітражної практики (підготовка нових арбітрів і підвищення їхньої 
кваліфікації) відбувалося на суддівських курсах. Після закінчення навчання слухачі складали іспит. 
Подібні заходи планували усі футбольні відділення4. 

Принципи функціонування Ланки копаного м’яча репрезентували «Плани праці на місяць», 
«Плани цілорічної праці», а також «Напрямні праці секцій копаного м’яча»5 обласних осередків та 
клубів. Окремо прописувалися норми діяльності Ланки дисципліни6. 

Поворотною подією в історії українського футболу було створення у 1943 році єдиної 
української ліги7. Референтура тіловиховання займалася також розробкою положень, що регулювали 
розвиток усіх видів спорту: спортивних ігор, зимових видів спорту, легкої атлетики, шахів, 
гімнастики та ін. Так, на основі положень 1942 р. «після відмови німців грати з українцями, ланка 
спортивних ігор при референтурі Тіловиховання УЦК у січні 1943 р. намагалася провести краєву 
хокейну першість»8. 

Управління Ланкою шахів мало свою специфіку. Якщо в інших видах спорту впродовж 1940–
1942 рр. уже фактично оформився порядок проведення змагань, то шахові турніри було 
організовано лише у 1943 р. Намагаючись контролювати усіх шахістів регіону, «УЦК повідомив 
спортивних референтів і керівництво спортивних товариств, що з початку 1944 року весь край 
поділили на 6 шахових областей: Львівську, Тернопільську, Станіславівську, Стрийську, 
Перемишльську, Холмську. Щоби підняти індивідуальний рівень спортсменів, започаткували 6 ліг. 
Статус кожного шахіста визначався за успішністю виступів на попередніх змаганнях»9. 

УЦК намагався організувати спортивне життя на засадах професіоналізму. Про це свідчить й 
функціонування Ланки тіловиховного назовництва, в якій спортсмени співпрацювали 
з україністами-мовознавцями. Їхня мета полягала не тільки в тому, щоб усталити спортивну 
термінологію, а й в тому, щоб запровадити її на всій території Генеральної губернії. Про це свідчить 
запланований до друку «Тіловиховний словник»10. 

Організація спортивного життя в Генеральній губернії відрізнялася від інших окупованих 
територій. Виняткову роль у популяризації спорту в регіоні відігравали кубкові турніри (розіграші 
кубка Голови УЦК В. Кубійовича) з футболу, плавання, шахів, які «в той час мали не тільки 
спортивний, а й суспільно-політичний підтекст»11. Дійсно, з одного боку, завдяки турнірам зростала 
кількість спортсменів, що прагнули отримати відзнаку у своєму виді спорту, з другого, зміцнювався 
авторитет В. Кубійовича. Проведення змагань чітко регламентувалося. Так, наприклад, змагання 
з футболу «відбувалися за олімпійською системою і складалися з двох матчів: вдома і на виїзді. 

                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 82, арк. 61‒63. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 82, арк. 62 зв. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 82, арк. 63. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 82, арк. 7. 
5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 82, арк. 3‒8. 
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 82, арк. 3‒ 8. 
7 Гінда, В. (2010). Культура, освіта і спорт під час окупації. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ 
століття: Історичні нариси. У 2 книгах, книга 1, 723. 
8 Гінда, В. (2013). Хокей в окупованій нацистами Галичині. Вісник Черкаського університету. Серія: 
Історичні науки, 29, 66. 
9 Гінда, В. Галицькі шахи за німецької влади. Zbruč. <https://zbruc.eu/node/13499> (2019, квітень, 19). 
10 Тіловиховне назовництво (1943, січень, 12). Краківські Вісті , ч. 5 (743), 6. 
11 Гінда, В. (2012). Український спорт під нацистською свастикою (1941‒1944 рр.). Житомир: Рута, 220. 
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Команди-господарі напередодні протистояння повідомляли своїх суперників про час і місце 
проведення матчу», а записи їхніх результатів «судді по завершенні гри надсилали до футбольного 
відділу при УЦК»1. Також заявки на участь у турнірі подавалися за визначеною процедурою, члени 
клубів здавали фіксовані членські внески. 

Національно-суспільне та фізичне виховання української молоді в структурі УЦК 
забезпечувала система «куренів молоді», які «діяли самостійно під опікою місцевих мужів довір’я, 
як підбудова референтур опіки над молоддю в УДК і в делегатурах»2. Кожен із них мав свій статут. 
Варто зазначити, що німецька влада довгий час відмовлялась документально оформлювати 
діяльність «куренів молоді». Так, ще 25 листопада 1940 р. УЦК вніс проект їхнього статуту, але його 
не схвалили вищі інстанції. Відтак, за рішенням проводу УЦК від 6 квітня 1941 року, «курені 
молоді» ставали секціями УОТ. Вони формувалися за віком, поділяючись на «новиків» (7‒14 років), 
юнацтво (14‒18 років), молодь (18‒24 і навіть 28 років). Для кожного з них розроблялися правила, 
на підставі яких було вироблено загальну інструкцію для організації та виховання української 
молоді в Генеральній губернії. У цьому документі містилися також вимоги до молоді різних вікових 
категорій. Згідно з інструкцією всі «курені молоді» даної місцевості об’єднувалися в Улад 
української молоді (УУМ).  

15 січня 1942 року було затверджено «Правильник Уладу Української Молоді (УУМ) як 
Секції Відділу Опіки над Молоддю УКК»3. Завдання УУМ полягало в тому, щоб «дбати про 
релігійно-моральне, національно-суспільне та фізичне виховання української молоді на терені 
діяння Українського Краєвого Комітету»4. Повітові осередки УУМ очолювали референти опіки над 
молоддю в УДК5. 

Управління відділами УУМ («новиків», «юнаків» та «передових») здійснював Начальник 
УУМ, який є «дорадчим і виконним органом Керманича Відділу Опіки над Молоддю, має в УУМ 
необмежену організаційну владу»6, Верховна рада УУМ (секретар і референти організації, що 
відповідали за діяльність хлопців та дівчат, організацію преси й пропаганди, господарювання), 
«зв’язкові» між центральною владою та регіональними осередками УУМ (окружний, станичний), 
кошовий – «зв’язковий усіх частин УУМ в одній місцевості»7. Обов’язки та повноваження 
вищезазначених посад прописувалися у «Правильнику внутрішньої дисципліни керівних органів і 
діловодчиків УУМ» і «Правильнику прав і обов’язків зверхників частин УУМ».  

Ще з осені 1940 року зберігався формат підготовки кадрів УЦК для реалізації його діяльності 
в галузі виховання молоді на базі спеціальних таборів. Функціонування мережі організацій молоді 
при УУМ також передбачало виховання кадрів, які б контролювали виконання його завдань. Так, 
«важливим напрямком діяльності Уладу була підготовка інструкторів молодіжних організацій 
з кандидатур, направлених референтами молоді при окружних, повітових делегатурах УЦК. Ця 
підготовка проводилася в спеціалізованих таборах у Брюховичах, Пасічній тощо. Підготовкою 
інструкторів займались члени куреня “передових”, до складу якого входили колишні члени 
“Пласту”»8. Саме у таборах відбувалася підготовка очільників «клітин молоді» на інструкторських 
курсах. На їхньому вагомому значенні для виховання молоді та організації молодіжних таборів 
наголошував В. Кубійович: «Вони закінчувались іспитами, що відбувалися урочисто в присутності 
місцевого громадянства. На підставі іспитів курсанти оцінювались і призначались відразу 
                                                      
1 Там само. 
2 Кубійович, В. (1975). Українці в Генеральній Губернії 1939‒1941. Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 
239. 
3 Правильник Уладу Української Молоді як Секції Відділу Опіки над Молоддю (1992). Електронний архів 
українського визвольного руху. <http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/1992>, 22. (2019, квітень, 19). 
4 Правильник Уладу Української Молоді як Секції Відділу Опіки над Молоддю (1992). Електронний архів 
українського визвольного руху. <http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/1992>, 1. (2019, квітень, 19). 
5 Кубійович, В. (1975). Українці в Генеральній Губернії 1939‒1941. Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 
240‒241. 
6 Правильник Уладу Української Молоді як Секції Відділу Опіки над Молоддю (1992). Електронний архів 
українського визвольного руху. <http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/1992>, 2. (2019, квітень, 19). 
7 Правильник Уладу Української Молоді як Секції Відділу Опіки над Молоддю (1992). Електронний архів 
українського визвольного руху. <http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/1992>, 2. (2019, квітень, 19). 
8 Офіцинський, В. (2001). Дистрикт Галичина (1941‒1944). Історико-політичний нарис. Ужгород: Ґражда, 
109‒110. 
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на відповідні пости – курінних, чотових, начальників вправ тощо. Завдяки цим курсам вже 
в численних українських селах були молоді люди, які могли керувати клітинами молоді. 
Автоматично праця на відтинку молоді покращала»1. Улад української молоді з весни 1942 року 
очолював О. Тисовський. 

Основою організації дозвілля української молоді в Генеральній губернії було таборування. 
Таборами займався Відділ опіки над молоддю та родиною УЦК в Кракові за згодою уряду 
Генеральної губернії (Відділу внутрішніх справ)2. Оголошення про роботу таборів подавалися 
у пресі.  

Організацію й управління таборами визначав «Правильник Юнацького табору української 
молоді в Генеральній Губернії», затверджений 14 червня 1941 року3, з яким ознайомлювали всіх 
учасників таборів. З цим документом організатори ознайомлювали молодь на окремих зборах 
на відкритті табору. Його також вивішували на таборовій дошці для оголошень. Вносити зміни 
до правил міг тільки Відділ опіки над молоддю і родиною УЦК або командант табору з його 
дозволу. 

Існувала чітка ієрархія відповідальних за роботу табору. Так, «усі справи, зв’язані 
з організуванням і веденням табору – переводить референт Опіки над Молоддю та Родиною даного 
УОК, УДК чи Делегатури, на терені якого діє табор, точно й згідно з дорученнями ВОнМ та 
Р. УЦК»4. Разом із референтом справами табору займалася Колегія опіки над молоддю та родиною 
при даному УДК5. Обов’язок голови УДК полягав у тому, щоб отримати необхідні дозволи, 
«на оснування й ведення табору, та заступати справи табору перед владою»6. Провід табору 
затверджував Відділ опіки над молоддю та родиною УЦК і начальник округу. Після того, як Відділ 
опіки над молоддю видавав наказ про початок роботи табору, управління ним переходило 
до команданта, який відповідав «за цілість життя в таборі, аж до ліквідації табору. Він стоїть 
у тісному зв’язку з УДК чи Делеґатурою, на яких терені діє табор, щоденно звітує Відділові Опіки 
над Молоддю пересилаючи звіти що 10 днів через УДК до УЦК»7. Заступником команданта був 
обозний, який відповідав за порядок у таборі8 за відсутності першого. До проводу належав і лікар, 
який здійснював «санітарний нагляд над усіма учасниками/учасницями табору, санітарний нагляд 
за кухнею»9. Під його наглядом санітар провадив «карти здоров’я», а черговий ‒ «книгу хворих»10. 

Окреме місце займали опікун табору та його духівник, тобто «зв’язкові між громадянством і 
табором, яких обов’язком є інформувати громадянство про життя в таборі»11. 

У таборах існував поділ на рої та чоти, управління якими здійснювала т. зв. булава табору, що 
її формував командант «з поучників та адміністраційних сил»12. Відповідальними посадами були 
виховник, провідник відділу табору/референт тіловиховання та господар табору. Згідно 
з положеннями «Правильника» виховник здійснював «нагляд над моральним поведенням учасників 
табору», планував «праці табору в ділянці духового виховання», контролював усі заняття13, укладав 
списки таборової молоді. Провідник відділу табору «має нагляд і веде тіловиховання, плянує працю 
в тій ділянці»14, а господар «веде цілу господарку табору, отжеж прохарчування, заряд кухнею, 
достава товару, за згодою обозного переводить виплати за товар, має нагляд над магазинами 
табору»15. «Рої», «чоти» і «курені» очолювали «поучники». Виховна робота таборів базувалася 
                                                      
1 Кубійович, В. (1975). Українці в Генеральній Губернії 1939‒1941. Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 
242. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 2. 
3 Там само. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 2 зв. 
5 Татомир, В. (1942). В юнацьких таборах. Краків: Українське видавництво, 18. 
6 Там само. 
7 Там само. 
8 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 2 зв. 
9 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 2 зв. 
10 Татомир, В. (1942). В юнацьких таборах. Краків: Українське видавництво, 40. 
11 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 2 зв. 
12 Татомир, В. (1942). В юнацьких таборах. Краків: Українське видавництво, 40. 
13 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 2зв. 
14 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 3зв. 
15 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 207, арк. 3зв. 
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на спеціально розробленій програмі. Окрім фізичного виховання, увага акцентувалася на розвитку 
інтелектуальних здібностей. Останнє завдання реалізувалося завдяки лекційним курсам, що 
завершувалися іспитами, т. зв. пробами. Водночас всі учасники таборів мали здавати нормативи 
ВФС.  

Створення та діяльність «куренів молоді» та УУМ, незважаючи на те, що німці заборонили 
відновлювати «Пласт», свідчили про продовження УЦК традиційного виховання молодого 
покоління українців. Підтвердженням цього стала діяльність Виховних спільнот української молоді 
(ВСУМ). Після оформлення Відділу у справах молоді при УКК, до сфери діяльності якого входило 
виховання молоді, О. Тисовський очолив комісію, що мала розробити статут нової молодіжної 
організації1. Спочатку планувалося створити в УКК окрему Комісію виховних осель молоді, «щоб 
уможливити продовжування виховної діяльности української молоді в літніх таборах-оселях на 
місцях кол. пластових таборів»2. Після тривалих обговорень було ухвалено назву Виховні спільноти 
української Молоді та прийнято правила, які передбачали «на досвіді Пласту виховну діяльність 
ВСУМ у трьох вікових групах – “племенах”: Новацтво, Юнацтво і Передові»3, а «для керівництва 
роботою розроблено інструктаж і видавано періодичні обіжники з інструкціями й матеріалами 
до т. зв. проб, яких було три ступні»4. Частини ВСУМ були особливо активними у шкільному 
середовищі. Після поширення влади УЦК на всю територію Генеральної губернії у березні 
1942 року «весь тягар праці лежав на “передових”, колишніх пластунах та на студентах, що 
включилися в працю ВСУМ. Напрямні до діяльности встановляла як дорадче тіло “Виховна Рада”, 
що її очолював засновник Пласту д-р. О. Тисовський»5. 

Діяльність органів управління УЦК висвітлювалася в періодичних виданнях, зокрема фізичне 
виховання між старшими громадянами пропагувала газета «Краківські Вісті». Функціонування 
клітин молоді та спортивних товариств було предметом обговорення у місячнику «Дорога»6. 

Підводячи підсумки нашого дослідження, слід констатувати, що у формуванні структури 
управління справами молоді та спорту Українського центрального комітету на території 
Генеральної губернії простежуються два підходи: 1) створення мережі інституцій, що відповідали за 
розбудову галузі професійного спорту, налагодження чіткої співпраці органів на рівні 
центр‒регіони; 2) налагодження системи об’єднань молоді, які реалізовували принципи її 
національно-суспільного виховання, поєднуючи офіційні засади та пластові традиції (Схема 1). 

Незважаючи на тотальний контроль нацистської влади над всіма сферами життя, 
Українському центральному комітету вдавалося зберегти певну автономність. Комплексно УЦК 
втілював у життя свою програму фізичного і спортивного виховання молоді. Нацисти, очевидно, 
менше цікавилися спортивним життям місцевого населення, що дозволило УЦК створити власну 
систему спортивних організацій. Незважаючи на той факт, що УЦК існував у межах окупаційної 
німецької влади і змушений був значною мірою дублювати організаційні структури окупаційної 
системи у сфері спорту і фізкультури, керівники УЦК, зокрема В. Кубійович, брали за зразки не 
німецькі підходи, а традиційні для Галичини ще з початку ХХ ст. 

УЦК вдалося побудувати справді ефективну систему управління спортом, про що свідчить 
організація спортивних змагань на високому рівні, зокрема кубків з футболу, плавання і шахів, які 
носили ім’я керівника УЦК. Крім професійного спорту, управлінським структурам УЦК вдалося 
пропагувати й організовувати масовий спорт, що в умовах окупації також було неабияким 
досягненням й свідчило про те, що організація цих структур була ефективною з точки зору 
управління справами спорту. 

                                                      
1 Самотулка, Т. (2008). Новацьким шляхом. Львів–Нью-Йорк, 168. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 372. 
5 Самотулка, Т. (2008). Новацьким шляхом. Львів–Нью-Йорк, 169. 
6 Кубійович, В. (1975). Українці в Генеральній Губернії 1939‒1941. Чікаґо: Видавництво Миколи Денисюка, 
246. 
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Схема 1. Організаційна структура галузі спорту і фізичного виховання  
Українського Центрального Комітету в Генеральній Губернії  

(оригінальність назв і правопису збережено) 

Український Центральний Комітет

Відділ Опіки над Молоддю і Родиною

Референтура тіловиховання Виховна референтура

Ланки 

копаного м’яча 

дисципліни судівництва 

ВФС (Відзнака Фізичної справності) 

тіловиховного назовництва 

зимових спортів 

спортивних ігор 

водних спортів 

боксу 

легкої атлетки 

шахів 

жіночого тіловиховання 

руханки 

Улад Української Молоді

Курені молоді (з 1942 р. ВСУМ)

юнацтво (14-18 р.) 

новики (7-14 р.) молодь (18-24 р.)

Спортивні округи (на чолі з референтами)

Спортивні товариства



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 22

References: 

1. Andrukhiv, I., Kovalyk, V. (2011). Kul`turno-osvitnye zhyttya na Stanislavshchyni v umovax nacysts`kogo 
okupacijnoho rezhymu. [Cultural and educational life in the Stanislaviv region in the conditions of the nazi 
occupation mode]. Skhid. [East], 3 (110), 7-83. [in Ukrainian]. 

2. Dashkevych, Y. (1999). Dokumenty Ukrayinsʹkoho Tsentralʹnoho Komitetu v Natsionalʹnomu arkhivi Kanady 
pro polʹsʹko-ukrayinsʹki stosunky (1941‒1944 rr.). [Documents of the Ukrainian Central Committee in the 
National Archives of Canada about the Polish-Ukrainian relations (1941‒1944)]. Materialy zasidanʹ Istorychnoyi 
ta Arkheohrafichnoyi komisiy NTSH v Ukrayini. [Materials of the meetings of the Historical and Archeographic 
Commissions of the Shevchenko Scientific Society in Ukraine], 2, 157-159. [in Ukrainian]. 

3. Hinda, V. (2009). Orhanizatsiya sportyvnoho zhyttya v okupovaniy nimtsyamy Ukrayini (1941‒1944 rr.). 
[Organization of sports life in Ukraine during the German occupation (1941‒1944 years)]. Naukovi zapysky 
Vinnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho. Seriya: Istoriya. 
[Scientific notes of the Mykhaylo Kotsiubynsky State Pedagogical University of Vinnitsa. Series: History], 16, 
72-78. [in Ukrainian]. 

4. Hinda, V. (2010). Kulʹtura, osvita i sport pid chas okupatsiyi. [Culture, education and sports during the 
occupation]. Ukrayina v Druhiy svitoviy viyni: pohlyad z ХХІ stolittya: Istorychni narysy. [Ukraine in the Second 
World War: A View from the 21st Century: Historical Essays], 1, 697-732. [in Ukrainian]. 

5. Hinda, V. (2012). Ukrayinsʹkyy sport pid natsystsʹkoyu svastykoyu (1941‒1944 rr.). [Ukrainian sports under Nazi 
swastika (1941-1944 years)]. Zhytomyr: Ruta. [in Ukrainian].  

6. Hinda, V. (2013). Khokey v okupovaniy natsystamy Halychyni. [Hockey in the Nazi-occupied Galicia]. Visnyk 
Cherkasʹkoho universytetu. Seriya: Istorychni nauky. [Bulletin of the Cherkasy University. Series: Historical 
Sciences], 29, 61-67. [in Ukrainian]. 

7. Hinda, V. Halytsʹki shakhy za nimetsʹkoyi vlady. [Galician chess under German rule]. Zbruch. 
<https://zbruc.eu/node/13499> [in Ukrainian]. (2019, April, 19). 

8. Hursʹka, O. (2009). Diyalʹnistʹ Ukrayinsʹkoho Tsentralʹnoho Komitetu u Heneralʹniy Huberniyi pid chas Druhoyi 
svitovoyi viyny (1941‒1944 rr.). [The activity of the Ukrainian Central Committee in the General Government 
during the Second World War (1941‒1944 years)]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika» 
[Bulletin of Lviv Polytechnic National University], 652, 152-156. [in Ukrainian]. 

9. Ivanyk, M. (2010). Arkhiv Ukrayinsʹkoho tsentralʹnoho komitetu v Krakovi yak dzherelo do vyvchennya 
nimetsʹkoyi okupatsiynoyi polityky shchodo ukrayintsiv v Heneralʹniy huberniyi. [Archive of the Ukrainian 
Central Committee in Krakow as a source for the study of the German occupation policy towards Ukrainians 
in the General Government]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu «Ostrozʹka akademiya». Seriya: 
Istorychni nauky [Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series: Historical Sciences], 15, 
210‒224. [in Ukrainian]. 

10. Kubiyovych, V. (1975). Ukrayintsi v Heneralʹniy Huberniyi 1939-1941 [The Ukrainians in the General 
Gouvernement 1939‒1941]. Chicago: Vydavnytstvo Mykoly Denysyuka. [in Ukrainian].  

11. Kubiyovych, V. (1985). Meni 85 [My 85]. Munich: Molode zhyttya. [in Ukrainian]. 
12. Kucher, V., Stefanyuk, H. (2010). Okupatsiynyy rezhym v dystrykti «Halychyna». [Occupation regime 

in the «Galicia» district]. Ukrayina v Druhiy svitoviy viyni: pohlyad z ХХІ stolittya: Istorychni narysy [Ukraine 
in the Second World War: A View from the 21st Century: Historical Essays], 1, 392‒412. [in Ukrainian].  

13. Ofitsynsʹkyy, V. (2001). Dystrykt Halychyna (1941‒1944). Istoryko-politychnyy narys [District Galicia 
(1941‒1944). Historical and political essay]. Uzhhorod: Grazhda. [in Ukrainian]. 

14. Panʹkivsʹkyy, K. (1965). Roky nimetsʹkoyi okupatsiyi [Years of German occupation]. New York–Toronto: Klyuchi. 
[in Ukrainian]. 

15. Samotulka, T. (2008). Novatsʹkym shlyakhom [Novaky way]. Lviv-New York. [in Ukrainian]. 
16. Serhiychuk, V. (2004). Ukrayinsʹkyy zdvyh: Zakerzonnya [Ukrainian changing: Zakerzonia]. Kyiv: Ukrayinsʹka 

vydavnycha spilka. [in Ukrainian]. 
17. Tatomyr, V. (1942). V yunatsʹkykh taborakh [In youth camps]. Krakow: Ukrayinsʹke vydavnytstvo. [in Ukrainian].  
18. Tilovykhovne nazovnytstvo. [Physical education naming]. (1943, sichen, 12). [1943, January, 12]. Krakivsʹki Visti 

[Krakow News], 5 (743), 6. 
19. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny [Central State Archive  

of the Supreme State Bodies and Governments of Ukraine], f. 3959, op. 2, spr. 75b, ark. 1‒ 4 [in Ukrainian].  
20. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny [Central State Archive  

of the Supreme State Bodies and Governments of Ukraine], f. 3959, op. 2, spr. 77, ark. 5‒6 [in Ukrainian].  
21. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny [Central State Archive  

of the Supreme State Bodies and Governments of Ukraine], f. 3959, op. 2, spr. 82, ark. 3‒8 [in Ukrainian].  
22. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny [Central State Archive  

of the Supreme State Bodies and Governments of Ukraine], f. 3959, op. 2, spr. 82, ark. 61‒63 [in Ukrainian].  
23. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny [Central State Archive  

of the Supreme State Bodies and Governments of Ukraine], f. 3959, op. 2, spr. 207, ark. 2 [in Ukrainian].  



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 5 Issue 2 2019 

 23

24. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny [Central State Archive  
of the Supreme State Bodies and Governments of Ukraine], f. 3959, op. 2, spr. 207, ark. 2 zv. [in Ukrainian].  

25. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny [Central State Archive  
of the Supreme State Bodies and Governments of Ukraine], f. 3959, op. 2, spr. 207, ark. 3 zv. [in Ukrainian]. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 24

HISTORY OF SCIENCE AND EDUCATION 

Сергій Бондаренко, к. і. н. 
Олег Пилипишин, к. і. н. 
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України, Україна 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ 
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ  
ЧАСІВ – КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ 
Sergiy Bondarenko, PhD in History 
Oleh Pylypyshyn, PhD in History 
I. Gorbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine 

HISTORY OF MEDICAL KNOWLEDGE DEVELOPMENT 
IN UKRAINIAN TERRITORIES FROM THE MOST ANCIENT 
TIME TILL THE END OF THE NINETEENTH CENTURY 

The history of medicine in Ukraine dates back to the history of folk medicine. The first hospitals 
were  founded  in Kievan Rus  in  the 11th  century  and were  largely  in  the  form of poor‐houses 
attached to churches. In the 14th and 15th centuries, new hospitals were built and many doctors 
administered  first  aid  to  the  residents  of  Ukraine  and  soldiers  of  the  army  of  Bogdan 
Khmelnytsky.  As  the  number  of  doctors  was  insufficient,  some  medical  schools,  preparing 
doctors, were opened. The Kiev Academy was  founded  in 1632.  It played an  important  role  in 
the development of Ukrainian medicine. Many graduates of  the Academy continued  to enrich 
their  knowledge  and  received  a  doctor’s  degree  there. Many  of  the  previous  students  of  this 
Academy became well‐known scholars. This is the epidemiologist D. S. Samiilovich, obstetrician 
N. M. Ambodyk‐Maksymovych, pediatrician S. F. Shotovitsky, anatomist O. M. Shamlonsky, and 
many others. 
Keywords: medicine, Kievan Rus, Kiev Academy, hospital. 

Із стародавніх народів, які населяли українські степові землі на півдні, найбільше пам’яток 
залишили по собі скіфи. Скіфи в VII ст. до н.е. населяли Крим і територію між Дніпром і Дунаєм. 
Вони створили велике об’єднання племен. У V–IV ст. до н.е. частина скіфів-кочівників починає 
переходити до осілості, в них утворюється примітивна держава з пережитками первіснообщинних 
відносин1. 

Скіфи мали торговельні й культурні зв’язки з грецькими містами-колоніями: Ольвією – 
в гирлі Дніпровсько-Бузького лиману, Тірою – в гирлі Дністра, Херсонесом – біля сучасного 
Севастополя, Пантікапеєм – на місці нинішньої Керчі. 

Зазначимо деякі особливості медичних знань скіфів та інших племен і народів Північного 
Причорномор’я. 

Скіфська медицина – народна медицина. Протягом довгих сторіч самобутня, а в ряді випадків 
цілком оригінальна, вона нагромадила великий і багатий досвід в лікуванні хвороб та їхньому 
запобіганні. Проте в її арсеналі поруч з дуже цінними значились також засоби, доцільність яких 
вельми сумнівна. Це свідчить про те, що скіфська медицина виросла на базі одвічного досвіду – 
емпірії і містила у собі раціональні основи. Представники скіфської народної медицини здобували 

                                                      
1 Попович, М. (2001). Нарис історії культури України: Навчальний посібник. Київ: АртЕк. 
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свої знання з безпосереднього знайомства з предметами навколишньої природи. Розвиток умов 
повсякденного життя був основною причиною виникнення і розвитку лікування. 

Найважливішу ланку скіфської медицини становлять лікувальні засоби рослинного 
походження. Це випливало не тільки зі способу життя як кочових, так і землеробських скіфів, але й 
з рослинного багатства земель, ними заселених. Україна, Кавказ і суміжні з ними землі славились 
споконвіку своїми рослинними багатствами. Скіфський люд знайшов багато лікарських рослин 
серед степів і лісів. Зокрема античні мандрівники відмітили, що скіфські пастухи, спостерігаючи 
дію рослин на тваринах, переносили свої знання на людину. Значна кількість відкритих скіфами 
цілющих рослин не втратила свого значення і до сьогодні. От хоч би горицвіт, солодкий корінь, 
ревінь, подорожник, не кажучи вже про цибулю, часник та багато інших1. 

Серед цілющих рослин в скіфській медицині було чимало сильнодіючих, а то навіть і 
отруйних. Вони також використовувались скіфами для лікування. Для зменшення токсичної дії 
сильнодіючих та отруйних рослин скіфська народна медицина додавала до них різні домішки та 
вивари, такі як мед, бобові рослини тощо. Різнотрав’я, що буяло на скіфських просторах, давало 
багато меду, з якого скіфи варили медовуху, додаючи до неї відвар коноплі і тим самим підсилюючи 
її наркотичну дію. 

Широке застосування в скіфській медицині мали також засоби тваринного походження 
(боброва струмина, жири, мозок). Скіфській медицині були відомі «панти» – цінний медичний товар 
з висушених рогів молодого плямистого оленя. Щодо санітарно-гігієнічних заходів у скіфського 
населення, то тут необхідно підкреслити особливе значення парової «скіфської лазні»2. 

Скіфська народна медицина користувалася з давніх-давен також хірургічними методами 
лікування і тут досягла значних успіхів. Виникла вона з подання хірургічної допомоги свійським 
тваринам і скеровувалась, очевидно, тільки на лікування органів і тканин, доступних без розтину 
порожнин людського тіла. Такі операції, як вправляння вивихів, лікування переломів, розрізування 
абсцесів, трепанація черепа, ампутація кінцівок, не кажучи вже про виривання зубів, були звичними 
у скіфів. При хірургічному лікуванні скіфи застосовували такі знеболюючі засоби: сп’яніння, опій, 
мандрагора тощо. Для лікування застосовували зміїну отруту. Слід відмітити, що скіфські лікарі та 
їх лікувальні засоби і методи мали свій вплив на грецьких лікарів, можливо, що і на Гіппократа. 

Важливий розділ біологічних знань становила медицина. Ця галузь у Київській Русі (як і 
у всьому середньовіччі) була добре розвинена, подекуди навіть краще за сучасну, так звану 
народну, медицину. На той час монастирі були своєрідними академіями, де концентрувалися 
основні кадри інтеліґенції, в тому числі й медичні. Зокрема, при Печерській лаврі було створено 
шпитальний монастир св. Миколи. Процвітала й аптечна справа. Найдавнішими розділами 
медицини були акушерство та хірургія. Народження дитини є дуже складним, важким і 
небезпечним процесом, тому й з’явилися баби-повитухи. Існували і своєрідні хірурги, які лікували 
травми, якими нерідко супроводжувалися лови, а ще більше – збройні сутички. Набагато 
складніше було лікувати внутрішні хвороби, особливо – інфекційні. Численні пошесті чуми, 
холери, віспи час від часу викошували цілі країни. Однак ці хвороби супроводжували людство 
до XIX ст. включно. Лікування «зелієм», тобто ліками рослинного походження, теж було 
поширене з найдавніших часів і в Київській Русі. Тогочасні лікарі володіли знаннями, 
нагромадженими протягом століть. Наші предки знали лікувальні властивості численних рослин і 
вміли успішно оперувати своїми знаннями3. 

Третім найпоширенішим лікувальним чинником давніх епох була фізіотерапія – застосування 
різного роду процедур з тими або іншими наслідками. Це – різноманітні компреси й пов’язки, 
масаж, мастила й протирання, клістири, кровопускання, лазня тощо, які широко застосовувалися 
середньовічними лікарями. У письмових джерелах (літописи, агіографічні твори тощо) знаходимо 
згадки про клінічні випадки, а подекуди й докладний опис, що дозволяє дослідникам поставити 
точний діагноз. Так, під 1076 р. в «Повісті минулих літ» описується смерть чернігівського князя 
Святослава Ярославича, що сталася під час операції по видаленню пухлини4. 
                                                      
1 Яртись, А.В. (ред.) (1991). Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів: Світоч. 
2 Пономарьов, А. П., Косміна, Т. В., Боряк, О. О. (1992). Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. 
Київ: Либідь. 
3 Чмихов, Н.А. (1990). Истоки язычества Руси. Київ: Либідь. 
4 Рыбаков, Б.А. (1982). Язычество древних славян. Москва: Наука. 
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У Печерському патерику, в розділі, присвяченому славетному живописцю Алімпію (який, 
крім малярства, займався й лікуванням), описано випадок прокази, вилікуваної знаменитим ченцем. 
Згадки про хворих на проказу (трудоватих) знаходимо в ряді стародавніх текстів: 
у Лаврентіївському літописі під 1237 р., Ізборнику 1076 р., в Житії Феодосія Печерського та ін. 
У Галицько-Волинському літописі під 1288 р. описується тяжка хвороба волинського князя 
Володимира Васильковича (рак нижньої щелепи), що тривала чотири літа. Підсумовуючи 
викладене, можна констатувати, що наука в Київській Русі була адекватною загальному стану 
позитивних знань європейського, а почасти й східного середньовіччя1. 

Медиками були і ченці у монастирях. Серед них відомий лаврський ченець Даміан та 
найвидатніший медик домонгольської Русі Агапіт (кінець XI – перша половина XII ст.), який 
прийняв постриг у Печерському монастирі і діяв там до кінця життя, здобувши велику славу і 
популярність у народі. Внучка Володимира Мономаха Ганна, склала лікарський порадник «Мазі» 
у якому розповідається про гігієну тіла, вплив клімату на організм, про сон, лазні, їжу, різні хвороби 
і лікування ран. Найпопулярнішою перекладною старозавітною книгою на Русі був Псалтир. Він 
використовувався як книга богослужебна, навчальна, для домашнього душе спасенного читання і як 
магічна книга для ворожіння. Медицина Київської Русі була доволі розвинена й не відставала від 
загальнолюдських середньовічних канонів. А народне цілительство випередило свій час й успішно 
застосовується й зараз. 

Лікарі (від кельтського «лейкер»), гойцої (ті, що гоят), знахарі були вельми популярні й 
займалися практикою професійно. Своїх лечців мали князівські двори, а монастирі – власні 
богадільні2. 

Які ж методи використовувала давньоруська медицина? По-перше, хірургічні – війни 
вимагали великої кількості фахівців з лікування ран. Була для хірургів робота й у мирний час – 
у літописах згадуються навіть операції по видаленню пухлин. Важливою «галуззю медицини» було, 
звісно, акушерство. 

З покоління в покоління передавалися в Київській Русі знання по фітотерапії. Не лише 
«народні цілителі», але й кожна господарка знала лікувальні властивості рослин і уміла готувати 
«зілля» – відвари, настої, чаї. Популярна в народі була «домашня фізіотерапія» – лазні, компреси, 
розтирання, масаж, укутування, «банки», клістири. 

Одна з найбільш складних наукових проблем вивчення медицини Київської Русі – час 
виникнення і характер діяльності перших монастирських лікарень. 

Ще в історичній науці XIX ст. склалася традиція зв’язувати відкриття першої лікарні з ім’ям 
Феодосія Печерського. Н.А. Богоявленський, виходячи з «Житія Феодосія Печерського», 
написаного Нестором, також вважає, що для лікарні було відведено особливе місце, відгороджене 
забором від інших будівель, що додавало їй характер ізолятора. Хворим надавалася стаціонарна 
допомога3. 

У монастир приводили і приносили людей з різними хворобами. Серед них були і діти, і 
дорослі. Кількість звертань досягала великих цифр. Більше за все було незаможних, але зверталися і 
представники вищого стану. 

Острозька слов’яно-греко-латинська школа (академія) – перший вищий навчальний заклад 
у Східній Європі, найстарша українська науково-освітня установа. Заснована у 1576 році князем 
Костянтином-Василем Острозьким у своєму родовому місті Острозі. Велику суму коштів на 
розбудову академії надала його племінниця – княжна Гальшка Острозька. 7 лютого 1577 р. – перша 
згадка про школу в передмові до книги Петра Скарги «Про єдність костьолу Божего»4. В основу 
діяльності Острозької академії було покладено традиційне для середньовічної Європи вивчення 
семи вільних наук (граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії), а 
також вищих наук: філософії, богослов’я, медицини. Студенти Острозької академії опановували 
п’ять мов: слов’янську, польську, давньоєврейську, грецьку, латинську. Першим ректором школи 
був письменник Г. Смотрицький, викладачами – видатні тогочасні українські та зарубіжні педагоги-
вчені, такі як Дем’ян Наливайко, Христофор Філалет, Василь Суразький, Іван Лятос, Кирило 
                                                      
1 Чмихов, Н.А. (1990). Истоки язычества Руси. Київ: Либідь. 
2 Чмихов, М.О. (1994). Давня культура. Київ: Либідь. 
3 Лозко, Г. (1996). Українське язичництво. Київ: Укр. центр духовної культури. 
4 Семчишин, М. (1993). Тисяча років української культури. Київ: Друга рука: Фенікс. 
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Лукаріс, Клірик Острозький та педагоги із Краківського та Падуанського університетів. Острозька 
школа мала великий вплив на розвиток педагогічної думки та організацію шкільництва в Україні: 
за її зразком діяли пізніші братські школи у Львові, Луцьку, Володимирі (нині Володимир-
Волинський). 

Вихованцями школи були: відомий учений і письменник М. Смотрицький, гетьман 
П. Сагайдачний, архімандрит Києво-Печерської лаври Єлисей Плетенецький та ін. видатні церковні 
і культурні діячі. Із заснуванням 1624 р. в Острозі єзуїтської колегії Острозька школа занепала і 
1636 р. припинила своє існування. 

Києво-Могилянська академія була заснована на базі Київської братської школи. У1615 році ця 
школа отримала приміщення від шляхтянки Галшки Гулевичівни. Деякі вчителі Львівської та 
Луцької братських шкіл переїхали викладати до Києва. Школа мала підтримку Війська Запорозького 
і зокрема гетьмана Сагайдачного1. 

У вересні 1632 року Київська братська школа об’єдналася з Лаврською школою. У результаті 
було створено Києво-Братську колегію. Київський митрополит Петро Могила побудував в ній 
систему освіти за зразком єзуїтських навчальних закладів. Велика увага в колегії приділялася 
вивченню мов, зокрема польської та латини. Станових обмежень для отримання освіти не було. 
Згодом колегія іменувалася Києво-Могилянською на честь свого благодійника та опікуна. 

Згідно з Гадяцьким трактатом 1658 року між Річчю Посполитою і Гетьманщиною колегії 
надавався статус академії і вона отримувала рівні права з Ягеллонським університетом. Після 
входження українських земель у склад Московського царства статус академії був підтверджений 
у грамотах російських царів Івана V 1694 року та Петра I 1701 року[5]. За час існування Києво-
Могилянської академії, з її стін вийшло багато відомих випускників. До вихованців належали 
гетьмани Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботок, Іван Скоропадський та Іван Самойлович, а 
також багато хто з козацької старшини. Тут навчалися архітектор Іван Григорович-Барський, 
композитори Артемій Ведель та Максим Березовський, філософ Григорій Сковорода та науковець 
Михайло Ломоносов2. 

Авторитет та якість освіти в академії також приводили сюди іноземних студентів: росіян і 
білорусів, волохів, молдаван, сербів, боснійців, чорногорців, болгар, греків та італійців. Вихованці 
академії часто продовжували освіту в університетах Європи, оскільки, згідно з європейською 
традицією, викладання провадилось латиною. 

Незважаючи на намагання випускників перетворити академію на сучасний університет, 
за розпорядженням уряду, указом Синоду від 14 серпня 1817 року Академію було закрито. 
Натомість 1819 року в приміщеннях Києво-Могилянської академії була створена Київська духовна 
академія3. 

Більш-менш докладні відомості про лікувальні звичаї запорізьких козаків знаходимо 
у рукописах французького інженера Боплана, який прожив на Україні 17 років і свої спостереження 
виклав у окремій книзі, надрукованій у 1650 р. Він пише: «Я бачив козаків, які, щоб позбутись 
гарячки, розбавляли у чарці горілки півзаряду пороху, випивали цю суміш, лягали спати і на ранок 
просинались в доброму стані. Часто бачив я, як козаки, поранені стрілами, коли не було хірургів, 
самі засипали свої рани невеликою кількістю землі, яку перед цим розтирали на долоні слиною. 
Козаки хвороб майже не знають. Більша частина з них помирає в сутичках з ворогом або від 
старості... Від природи наділені вони силою та ростом високим...» Боплан зазначає також, що під 
час зимових походів серед козаків великих втрат від холоду не було, оскільки вони тричі на день їли 
гарячу юшку з пива, яку заправляли олією та перцем. З походів запорізькі козаки поверталися 
з великою кількістю поранених, частина яких залишалась назавжди інвалідами. З цих причин козаки 
змушені були мати свої шпиталі4. 

Перший такий шпиталь було засновано в Дубовому лісі на острові між річками Старою і 
Новою Самарою. Там були споруджені будинки й церква, оточені захисними ровами. На прохання 
козаків з Києва в цей шпиталь було запрошено ієромонаха Паїсія, на якого крім духовних обов’язків 
покладався Запорізький Спас» – головний козацький шпиталь в Межигір’ї коло Києва. 
                                                      
1 Грандо, О. (1995). Подорож у минуле медицини. Київ: Тріумф. 
2 Полонська, Н. (1994). Історія України. В 2-х книгах. Київ: Либідь, 1. 
3 Грушевський, М.С. (1991). Історія України Руси. В ІІ т. Київ: Наукова думка, 1. 
4 Яртись, А.В. (ред.) (1991). Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Львів: Світоч. 
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Наприкінці XVI ст. головним шпиталем козаків стає шпиталь в Трахтемирівському монастирі 
на Дніпрі нижче Канева. Полин, чебрець, м’ята, борщівник – такі компоненти входили до вмісту 
козацької люльки, саме тому запорожці майже не хворіли на астму і бронхіти, до того ж вважається, 
що таке куріння було здатне знизити тиск, заспокоїти нерви, поліпшити апетит, сон і навіть зір. Тож 
сучасний курець не може порівнюватися із козаком! А щодо алкоголю, то п’яниць на Січі не було, 
хоч у мирний час козаки не відмовлялися від чарочки. Та вжити міцний напій, наприклад, 
у морському воєнному поході означало покинути палубу посеред неосяжного моря. П’яничку 
просто викидали за борт. Тож кожний запорожець протягом тривалого часу не вживав алкоголю 
взагалі – поки займався своєю професійною справою, тобто перебував на війні. Горілка 
використовувалась у походах лише як ліки1. Від лихоманки допомагав напій з горілки і гарматного 
пороху чи попелу. В незнайомій місцевості козак не пив сирої води, доки не прокип’ятив її і 
не додав би полину чи звіробою – трави, що справляє антимікробну дію. Цей нехитрий засіб 
не залишав шансів холері й дизентерії. Коли ж доводилось пити болотяну воду за відсутності іншої, 
то перед вгамуванням спраги, ковтали вугілля з багаття. Для попередження епідемій вапном 
пересипали відходи у сміттєвих ямах. На Кубані, куди перейшла згодом запорізька спільнота, було 
незмінне правило: їсти тільки щойно приготовлені страви, а їх рештки ні в якому разі не зберігати. 
Тож козаки розумілися на питаннях охорони здоров’я і дбали про свою силу, адже від неї залежала 
доля. Українське козацтво вшановувало волю, мужність і уміння тримати шаблю. Отже, кожен 
український воїн знав, що таке відповідальність. За своє здоров’я у тому числі. Це дає підстави 
говорити про розвиненість важливої сфери життя козаків – медицини. 

Етап зародження вітчизняної вищої школи був самим важким і тривалим, він охоплював час 
правління кількох імператорів – від Петра I до Павла I. У ньому можна виділити наступні періоди і 
знаменні події: передісторія вищої школи України (імператор Петро I), відкриття Петербурзького 
академічного університету (імператриця Єлизавета Петрівна), створення Гірського училища 
(імператриця Катерина II), освіта Медико-хірургічної академії (імператор Павло I)2. 

Перший етап зайняв майже сто років, його роль важко переоцінити в економічному, 
військово-політичному і соціально-культурному становленні Російської імперії. Завдяки створенню 
основ освітньої системи, особливо вищої сили, Росія отримала інтелектуальну незалежність від 
світових держав. У XVIII столітті вітчизняні світські вищі навчальні заклади підготували кілька 
сотень високоосвічених людей, які склали ядро нової соціальної групи – інтелігенції (цей термін в 
Росії став вживатися пізніше). Разом з тим, треба зауважити, головним призначенням перших вищих 
навчальних закладів була підготовка кваліфікованих чиновників для державної служби. У кінці 
XVIII століття Московський університет і Гірське училище складали серйозну конкуренцію 
спеціальним військово-навчальним закладам, які вважалися раніше найбільш престижними для 
молодих дворян. Навчання у світських вузах давало можливість різночинної молоді змінити свій 
соціальний статус через отримання класних чинів і офіцерських звань. Перші вищі навчальні 
заклади виникли в столицях, що закріпило їх роль навчально-наукових центрів Російської імперії. 

З метою поліпшення медичної опіки над населенням, розвитку медичної освіти і науки 
у королівстві Галичина та Лодомирія декретом від 22 грудня 1772 року імператриця Австрії Марія 
Терезія призначила доктора медицини Андрея Крупинського крайовим протомедиком Галичини. 
Йому було доручено створити на західноукраїнських землях систему медичної служби і медичної 
освіти. У своїх меморіалах від 30 травня та 30 серпня 1773 року Андрей Крупинський з болем і 
гіркотою констатував, що через відсутність дипломованих акушерок під час пологів часто 
помирають матері зі своїми немовлятами. Тому першочерговим завданням він вважав відкриття у 
королівстві медичних навчальних закладів. На його клопотання губернатор граф Антоні Перген 
20 березня 1773 року видав розпорядження, згідно з яким у Львові почалось читання лекцій з усіх 
галузей медичної науки для осіб, що займалися лікарською, акушерською та аптекарською 
практикою, але не мали дипломів3. 

Урочисте відкриття Львівського акушерського колегіуму відбулося 1 жовтня 1773 року. Цей день 
ознаменував зародження середньої медичної освіти на західноукраїнських землях. Навчання в колегіумі 
було безкоштовним. Більш того, слухачі перебували на повному утриманні землевласників, які 
                                                      
1 Грандо, О. (1991). Подорож у минуле медицини. Київ: Тріумф. 
2 Грандо, О. (1997). Визначні імена в історії української медицини.Київ: Тріумф, 335. 
3 Шегедин, М.Б. (1998). Медсестринство у світі.Львів, Світ. 
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скерували їх на навчання. З губернаторського фонду вони одержували по одному гульдену на тиждень. 
Слухачами колегіуму могли стати фізично здорові, морально стійкі особи обох статей віком 
від 21 до 30 років. Звичайно, підбирали інтелектуально розвинених, які відзначалися милосердям та 
любов’ю до акушерської справи. За статутом навчання в колегіумі тривало один – три роки. При 
колегіумі діяли курси прискореної підготовки акушерок. Це сприяло значному поліпшенню акушерської 
допомоги в королівстві. При такій системі освіти відчувалась гостра нестача середнього медичного 
персоналу. Не дивлячись на це, багато з них не мало роботи, або займалось приватною практикою. 
На цей час дрібні лікувальні установи взагалі працювали без середнього медичного персоналу, а 
у великих – на одного лікаря припадав лише один середній медичний працівник. У зв’язку з цим їхні 
умови праці були вкрай важкими, а платня мізерною. В клініках єдиного в Західній Україні медичного 
факультету Львівського університету медичними сестрами працювали переважно монашки, які 
недостатньо володіли навіть найелементарнішими навичками догляду за хворими. 

Однією з найяскравіших особистостей серед вітчизняних вчених-медиків XVIII ст. був Данило 
Самойлович. Його вважають одним із основоположників вітчизняної епідеміології. Широко відомі 
праці Самойловича з інфекційних хвороб. Усі дванадцять тогочасних академій Європи обрали його 
своїм почесним членом, за винятком Петербурзької Академії наук1. 

Іншим видатним українським лікарем цієї епохи був Нестор Амбодик-Максимович, 
уродженець Полтавщини. Він увійшов в історію вітчизняної медицини як засновник акушерства. 
Його підручником з акушерства «Искусство повивання, или Наука о бабичьем деле» користувалося 
багато поколінь лікарів та акушерок2. 

Велику роль в історії вітчизняної медичної освіти відіграв перший підручник з педіатрії 
«Педіатрика» Степана Хотовицького. Страсбурзький університет блискуче закінчив Олександр 
Шумлянський, один з перших вітчизняних гістологів, який описав будову нирки, зокрема її капсулу, 
відому під назвою «капсула Шумлянського-Боумена». 

Гордістю вітчизняної медицини є Мартин Тереховський, один з піонерів учення про еволюцію 
живих організмів, а також Іван Полетика, який першим очолив генеральний госпіталь і госпітальну 
школу у Петербурзі, займав найвищі на ті часи медичні пости в державі. 

Поряд з розвитком медичної науки розвивалася хірургічна допомога на полі бою. її надавали 
цирульники. Існували цехи-об’єднання цирульників у м. Львові, Києві, Луцьку. У статуті 
Київського цеху цирульників писалося: «Майстерність цирульника має полягати в тому: голити, 
кров жильну і заошкірну пускати, рани гоїти рубані, пробиті та стріляні, а особливо у вириванні 
зуба та вилікуванні французької і шолудної хвороб». 

Хворих та поранених продовжували лікувати у шпиталях, які існували при братствах і 
монастирях, як, наприклад, шпиталь при Трахтемирівському монастирі, де лікувалися поранені 
козаки. Необхідність мати лікарів для армії та для боротьби зі спустошливими епідеміями зумовила 
появу госпіталів, карантинів, аптекарських городів, польових аптек. У XVIII ст. було відкрито перші 
госпітальні школи – навчальні заклади для підготовки лікарських кадрів. 

Земська медицина – це стратегічно важлива галузь людської діяльності потребувала ретельної 
уваги з боку держави. У 1870 р. 70 повітових земcтв України витратили на народне здоров’я 300 тис. 
крб, а в 1912 р. – вже 10 млн крб. Фінансування земських медичних закладів відбувалося за рахунок 
загального оподаткування населення; лікування було безкоштовним, лише деякі земства збирали 
незначну оплату. 

Теоретичні і практичні підстави для розвитку земської медицини дали праці і досвід 
Харківського медичного товариства та проект організації медичної допомоги, вироблений 
Полтавським земством. У 1865 р. полтавські губернські земські збори обрали медичну комісію для 
розробки питання про формування медичної допомоги населенню. Комісія оприлюднила свою 
роботу у вигляді книги й надіслала її журналам, губернським земствам, медичним товариствам, 
університетам, приватним особам. Отримав цю працю полтавчан і М.І. Пирогов, який схвалив 
пропозиції Полтавського земства3. 
                                                      
1 Бородій, M.Л. (1987). Данило Самійлович Самойлович. Kиїв: Наукова думка. 
2 Дроздова, З.А. (1950). Нестор Максимович Максимович-Амбодик (отец русского акушерства). Ленинград: 
Военно-морская медицинская академия. 
3 Гарнець, О.О. Сорока, В.М., Ціборовський, О.М., Кушнір, В.О. (2003). Становлення земської медицини 
на Правобережній Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Україн, 2, 82-86. 
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Авторами проекту були 32-річний предводитель губернського дворянства князь 
М. О. Долгоруков та полтавський лікар А.М. Жуковський. Представник відомого в Російській 
імперії княжого роду М. О. Долгоруков як хірург брав участь у Кримській війні 1853-1856 рр. У віці 
27 років він полишає службу на посаді чиновника особливих доручень при військовому міністрі й 
поселяється у Полтаві. Саме М. О. Долгоруков у промові на Полтавських губернських зборах  
1-го скликання виклав тезу про безкоштовне лікування селян та відшкодування коштів для 
придбання ними ліків, підкреслював необхідність проведення санітарно-епідемічних заходів, маючи 
на меті оздоровлення населення та запобігання епідеміям. Варто звернути увагу на молодість цієї 
людини і в той же час на вміння мислити стратегічно, по-державному1. 

На той час Полтавське земство було головним місцем витоку землеробів, губернія нещодавно 
була закріпачена й мала високу щільність населення, якому конче була потрібна медична допомога. 
Тому тут санітарне спрямування земської медицини було синтезом діяльності дільничних лікарів 
з лікування та запобігання хвороб. Місцевість, куди скеровувався відтік робочих рук з Полтавщини, 
знаходилася на півдні України. Там на щойно заселених степах створювалося підгрунтя 
майбутнього капіталістичного розвитку імперії. І тому в Херсонській губернії, як районі притоку 
селян з півночі України, започаткувалась санітарна організація, що стала прикладом для 
наслідування всієї земської медицини Російської імперії2. Людський потік у цей регіон 
не припинявся. Тисячі селян скупчувалися у великих економіях, на вузлових залізничних станціях. 
Усе це викликало загрозу спалахів епідемій та занесення інфекційних хвороб з інших, більш 
відсталих у цьому сенсі місцевостей. На цих підвалинах санітарно-статистичні та соціально-
гігієнічні дослідження на Херсонщині поглиблювалися, вдосконалювалися. Праця земців 
Причорномор’я – саме так цілком правомірно назвати лікарів земської медицини Херсонщини, 
Таврії та Катеринославської губернії – заклала практичну основу дійсно народної медицини. 
Перший завідувач санітарного бюро Херсонської губернії М. С. Уваров разом з І.О. Дмитрієвим 
розпочали розробку номенклатури хвороб і системи земської медичної статистики, прийняті 
у подальшому на VII Пироговському з’їзді в Казані. На Херсонщині зросла славетна когорта 
піонерів земської медицини, таких як М. І. Тезяков, С. М. Ігумнов, В. В. Хижняков, М. В. Герман, 
О. В. Корчак-Чепурківський, Є. І. Яковенко3. 

Традиції херсонської земської медицини підтримувалися й земськими медиками 
Катеринославщини. Катеринославське товариство лікарів промислових підприємців, якому 
передував I губернський з’їзд гірничозаводських, фабричних і рудничних лікарів, стикалося 
з дещо іншими проблемами, аніж херсонці. Придніпровський південний край мав свою специфіку. 
Тут швидко народжувались нові міста й містечка, відбувалася індустріалізація історичного Дикого 
Поля, будувалися металургійні та металообробні заводи, стрімко зростала кількість залізорудних 
та вугільних копалень. На шахтах не існувало медико-санітарного обслуговування, житло 
рудокопів було яскравою ілюстрацією антисанітарії. Така ситуація потребувала змін 
у законодавстві4. 

Тож 2 липня 1903 р. Державна Дума прийняла закон «Про грошову компенсацію потерпілим 
від нещасних випадків робітникам та службовцям, а також членам їхніх родин на підприємствах 
фабрично-заводської, гірничої та гірничозаводської промисловості». Це був крок на шляху до 
прогресу. Але розмір компенсації визначався лікарем. На превеликий жаль, ні лікарі промислових 
підприємств, ні міські та повітові лікарі не були авторитетами для робітників, бо не мали 
необхідних знань для виконання кваліфікованої експертизи, нерідко виникали конфлікти, що 
потребували судового втручання. І для цього при Катеринославському земстві було створено 
консультаційне бюро. Значна частина роботи лікарів промислових підприємств була спрямована 
на функціонування консультаційного бюро. В. В. Правдолюбов, С. А. Барський, О. М. Винокуров, 

                                                      
1 Ігумнов, С.М. (1940). Нарис земської медицини в губерніях, що ввійшли до складу УРСР, в Бессарабії та 
Криму. Київ: Вид-во Київського медичного інституту. 
2 Савіна, Р.В. (2002). Стан санітарної справи в земській медицині. Журнал Академії медичних наук, 8, 2, 394-
399. 
3 Козубов, И.М. (1907). Обзор земской медицины в Херсонской губернии за 1901-1906 гг. Херсон: Изд. 
Херсонской губернской земской управы, 5-23. 
4 Медицина (1910). Общий административно-хозяйственный отчет Херсонской губернской земской управы 
за 1908–1909 гг. Херсон: Губернская земская управа. Строительное отделение, 12-17. 
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І. М. Кавалеров, О.І. Дацков внесли посильний вклад у розвиток земської медицини 
Катеринославщини на зламі XIX і XX століть. 

На Київщину земська медицина завітала з запізненням – на початку XX століття, але ще 
у далекі 1805-1811 рр. киянином Д.П. Журавським був розроблений медично-топографічний опис 
повітів Київської губернії, і ці соціально-статистичні роботи свого часу були помічені 
М. Г. Чернишевським. 

Професор Київського імператорського університету св. Володимира В. О. Субботін уперше 
в Російській імперії очолив кафедру гігієни, медичної поліції, медичної географії і статистики 
(1871). Перша санітарна станція у Києві з’явилася в 1891 р., а через 2 роки український олігарх тих 
часів М.О. Терещенко своїм коштом засновує «Чорноробну лікарню» для сірого. Мине ще 10 літ, і 
1903 року на наших землях, що перебували під австрійською короною Франца-Йосипа II, майбутній 
митрополит Української греко-католицької церкви граф Андрій Шептицький за свої гроші збудує 
у Львові «Народну лічницю», яка мала амбулаторію «Дарова поміч» і де головним лікарем 
працював голова Українського лікарського товариства (УЛТ), доктор медицини Є. Огаркевич, 
водночас він же редагував друкований орган УЛТу «Здоровлє», закликом якого було: «У здоровому 
тілі – здорова душа, де сила, там воля витає!». 1 лютого 1909 у Львові відбувся I Український 
просвітньо-економічний конгрес, на якому Є. Огаркевич ініціював створення медичної секції і 
виголосив доповідь «Суспільно-санітарні потреби сільського люду». Хоча західноукраїнські землі й 
оминула земська доба, проте і в цьому краї існував рух, схожий на земський1. 

Відтак, користуючись статистичною методологією, варто зазначити, що у 1913 році Україна 
посідала перше місце в Російській імперії за приростом населення – 20,7 осіб на 1000 душ 
населення. Тож нічого дивуватися тому факту, що за переписом населення СРСР 1926 року перше 
місце серед етносів Радянського Союзу займали українці – 81,2 млн чоловік. Кількість росіян 
(77,8 млн.) була на 3,5 млн меншою. І це не враховуючи українців Східної Галичини, Буковини та 
Закарпаття. За даними ж 1869 р. у Російській імперії було зареєстровано 12,5 млн українців, Ще 
2,5 млн українців мешкали на той час в Австро-Угорщині. За неповні шістдесят років майже 
вшестеро побільшало українців, не дивлячись на декілька воєн та революцій! Це реформи, зокрема 
медичні, проведені у суспільстві, дали такі позитивні результати. Ми ж іще й досі не осягнули 
величі тієї титанічної праці, яку протягом півстоліття провела земська медицина.  

Отже, українська історія медицини має розвиватися з врахуванням досвіду історичної науки 
України, досягнень світової історії медицини, на тих традиціях, які були на українській землі, 
на фундаменті, закладеному як українськими, так і іншими вченими і літописцями протягом більше 
ніж тисячоліття, на працях лікарів-науковців в краю та в діаспорі. Вона повинна стати гідною і 
вагомою складовою української історичної науки та всесвітньої історії медицини. 
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF KAMENETS ORTHODOX 
FRATERNITY IN THE PODILLYA PROVINCE IN THE SECOND 
HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

In  the  context  of  the  russification  policy  introduced  for  Ukrainian  people  by  the  government 
of the  Russian  Empire  during  the  19th  century,  orthodox  fraternities  were  actively  involved 
in the  educational  process.  Members  of  the  fraternity  thought  that  due  to  the  influence  on 
the educational  process  they  could  raise  the  feeling  of  belonging  to  the  Russian  people  and 
attachment  to  the orthodox  faith  in  children.  The  introduction of  such a  task was undertaken 
by Kamenets orthodox fraternity, which decided to distribute Russian education in primary and 
secondary institutions of Kamenets city in Podolsk province. In pursuing this goal, the fraternity 
founded  a  fraternal  school  and  a  shelter  in  it.  These  educational  institutions were mainly  for 
the material provision of members of fraternity and benefactors. 
Keywords: оrthodox fraternity, Podillya province, educational activity, craft school, shelter. 
 

Постановка проблеми. Поява православних братств у Подільській губернії упродовж другої 
половини ХІХ ст. була зумовлена прагненнями уряду Російської імперії перешкоджати впливу та 
поширенню інших релігій на підконтрольних територіях. Відповідно до політики російського 
самодержавства на православні братства покладалося завдання проведення просвітницької роботи. 
В сфері реалізації такої діяльності важливим був вплив православних братств на освітню сферу. 
Такий напрям роботи передбачав, що церковні братства таким чином зможуть здійснювати вплив на 
свідомість населення, виховувати в них почуття відданості загальноімперським принципам, а саме 
«утвердження православ’я і російської народності».  

Аналіз досліджень. Тематика, присвячена освітньому напряму роботи православних братств 
Подільської губернії, не достатньо представлена у публікаціях науковців ХХ ст. О. Баженов, І. Опря 
у своїх статтях побіжно торкалися даного питання. Дослідниця О. Григорук у своїй статті коротко 
показала діяльність братської школи. У вітчизняній історіографії відсутні наукові статті, які б 
повністю розривали означену тему. Використання матеріалів архівних джерел та періодичних 
видань дало можливість висвітлити зміст освітньої діяльності православного братства міста 
Кам’янця Подільської губернії у вказаний період.  

Мета наукової статті полягає у розкритті специфіки освітньої роботи Кам’янецького 
православного братства упродовж 1860-1890-х років. 

Виклад матеріалу. Різнопланова діяльність церковних братств Подільської губернії мала 
відображати політику уряду Російської імперії у справі зміцнення позицій Православної церкви 
на території Правобережної України. Свою активну роботу православні братства мали спрямувати 
в освітню сферу. Це завдання стало одним з головних пріоритетів для православних церковних 
братств у проведенні планомірної політики русифікації українського народу. 

Кам’янецьке братство визначило головним своїм завданням «поширення православної 
російської освіти в середніх і нижчих класах м. Кам’янця»1. В контексті означеного завдання 
православне братство вирішило розширити свою освітню діяльність, в зв’язку з тим, що в межах 
міста проживала значна частини неправославного населення. Братчики вважали, що освіта для 
                                                      
1 Центральний державний історичний архів України. Ф. 442, оп. 47, спр. 317, арк. 2. 
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жителів Подільської губернії, а особливо в м. Кам’янці дуже необхідна, бо простий народ живе 
серед двох націй євреїв і католиків, які недружелюбно до нього відносилися. На сторінках 
«Подольских епархиальных ведомостей» писали, що «позбавлений усякої освіти простолюдин, є 
не більше не менше, як беззахисна жертва обману і хитрощів. Жиди його обманюють і обкрадають 
в матеріальному відношенні, а римо-католики в морально-релігійному». Історично склалося, що вся 
промисловість і торгівля в місті зосереджувалася в руках євреїв і «освіченій людині доволі складно 
впоратися з жидом, – важко, захиститися, щоб він її не обманув. Що сказати про бідну людину, яка 
незнає самого простого рахунку грошей», тому її постійно обраховували1. Тому братчики звернули 
особливу увагу на поширення просвітництва в дусі православ’я серед сиріт і бідних дітей. 

Відтак з цією метою у 1865 р. братство відкрило три школи, а саме одну 24 січня в Кам’янці, а 
дві в його передмісті – 31 січня на Російських Фільварках і 2 лютого на Польських Фільварках2. 
До шкіл приймали дітей обох статей, в переважній більшості із бідних сімей та сиріт, незалежно від 
віросповідання. Частину дітей-сиріт утримували на кошти братства, інші навчалися за рахунок 
благодійників. Крім того, була частина дітей, що приходили з міста на вільне навчання.  

Для цих навчальних закладів рада братства розробила чіткі правила, які затвердив єпископ 
Подільский і Брацлавський Леонтій і погодив начальник губернії Н. Сухотін. У документі 
зазначалося, що школи утримувалися за рахунок ради братства. Кожна школа знаходилася під 
опікою і наглядом двох членів, які почергово відвідували їх раз у два тижні, вивчали і доповідали 
братству про стан справ в них. Загальний нагляд за закладами покладався на старшину братства. 
Навчальний рік розпочинався 8 січня і завершувався 20 грудня3. 

Братство винаймало для шкіл приватні будинки, а також забезпечувало їх необхідними 
приладдями. В кожній школі знаходився один вчитель, який закінчив духовну семінарію, і одна 
вчителька, яка мала духовне чи світське звання. Учитель отримував від братства щомісячно 10 крб., 
а вчителька – 7. Загалом програма викладання не була різносторонньою. Курс навчання 
обмежувався викладанням російського читання, як світського, так і церковного, каліграфії, 
рахування, Закону Божого. Діти вивчали арифметику, історію, географію, катехизис, церковні 
молитви. Будь-які інші предмети вводилися з дозволу та можливостей ради братства Під час 
навчання діти повторювали вивчений матеріал, читали, писали і займалися поясненням наступних 
уроків. Після обіду дівчати займалися вишиванням і іншим рукоділлям, а хлопчики вивчали 
церковний спів. В кінці навчального року вчителі формували списки учнів, в яких зазначали їх 
результати і поведінку4. 

Для забезпечення процесу навчання рада братства звернулася до книговидавців з проханням 
подарувати необхідні книги для початкового навчання. Книгопродавець А. Глазунов надіслав 
10 екземплярів російської граматики, 4 екземпляри арифметики, 9 екземплярів короткої священної 
історії, 19 екземплярів букварів і 11 екземплярів прописів. До цієї справи приєднався радник 
губернського управління Н. Гогоцький, який привіз подаровані Київським братством книги: 16 книг 
про життя святих, 4 екземпляри про християнську віру, 1 екземпляр Нового Завіту, 1 Часослов5. 

Вихованці ремісничої школи при Іоанно-Предтеченському братстві навчалися ремеслу 
зранку – з 8 до 13 год., а з 15 до 18 год. – проводилися уроки у братській школі6. Школу вільно 
відвідували хлопчики, що приходили з міста, котрі до обіда займалися читанням і писанням, але при 
цьому вони за бажанням навчалися ремеслам7. 

                                                      
1 Подольские епархиальные ведомости (1866). По поводу испытания учеников братской школы, бывшего 17 
декабря прошлого 1865 года, 4, отдел второй, 119. 
2 Подольские епархиальные ведомости (1865). Об открытии трех школ Каменецким Иоанно-Предтеченским 
братством, 6, часть неофициальная, 271. 
3 Подольские епархиальные ведомости (1865). Правила для училищ Каменецкого православного братства, 11, 
часть неофициальная, 488-490. 
4 Подольские епархиальные ведомости (1866). Несколько слов об состоянии и об успехе братских школ, 
находящихся в ороде Каменце, 15, отдел второй, 533. 
5 Подольские епархиальные ведомости (1865). Правила для училищ Каменецкого православного братства, 11, 
часть неофициальная, 494. 
6 Подольские епархиальные ведомости (1867). Братский ремесленный приют, 5, oтдел второй, 161. 
7 Подольские епархиальные ведомости (18677). Отчет Свято-Иоанно-Предтеченского братства, 24, отдел 
второй, 822. 
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Всіх вихованців у братських школах розділяли на 4 класи для хлопчиків, а дівчат на 3. 
В першому класі хлопчики навчилися читати книги російською і слов’янською мовами, при цьому 
читання супроводжувалося поясненням слів і розповіддями прочитаного. Вони рахували нескладні 
числа, засвоїли початки грамоти і писання. Вивчення основних молитов (молитва Господня, Царю 
Небесний, Символ Віри, Богородице Діво, Ангел Охоронець) відбувалося з поясненням незрозумілих 
слів і перекладом на російську мову. У другому півріччі вони вивчали напам’ять псалом Давида, а 
також деякі ранні і вечірні молитви. Священну історію вивчали по книзі «Бесіди з дітьми про віру і 
християнську моральність» Д. Соколова, знайомлячись з важливими подіями Старого Завіту. 
У другому класі хлопці завершили вивчення священної історії. Із катехизису познайомилися 
з початками православного вчення і поясненням християнського богослужіння, а дівчатка пройшли 
Символ віри і зміст двунадесятих свят. Вони вивчали прості речення і правила правопису російської 
мови. Під час читання хрестоматії вчитель обговорював з учнями про прочитане, залучав їх 
до хорового читання. У другому півріччі займалися диктуванням, при цьому пояснювалося 
розставляння розділових знаків. У третьому класі діти вивчали арифметику, частини мови та складні 
речення російської мови, з російської історії розповідали про події, природні явища і частини світу 
з географії. У четвертому вони повторювали вивчене у попередніх класах, займалися кресленням 
фігур. Каліграфії навчали у всіх класах. У недільні і святкові дні хлопчики займалися церковним 
співом. Згодом разом з місцевими чиновниками 19 хлопчиків утворили хор, який кожні недільні і 
святкові дні брав участь під час богослужінь Георгіївської церкви і виступав на міських концертах1. 

Для дівчат у першому класі навчання проходило за програмою як у хлопців. У другому 
вивчали чотири дії арифметики, каліграфію, прості речення російської мови, російське і слов’янське 
читання, прочитали історію Старого Завіту. У третьому класі пройшили складні речення і правила 
правопису російської мови, загальні поняття із георгафії, священну історію, катехизис, літургію 
церкви. На уроках рукоділля дівчата навчилися в’язати чулки, шити і кроїти плаття, вишивати, 
в’язати крючком салфетки. Чимало з них майстерно вив’язували розетки під підсвічники, 
стеклярусні плато під лампи, робили платки, вишивали сорочки. Згодом ці роботи розігрували під 
час лотереї. Усвідомлюючи значення ремісничої праці попечитель ремісничої школи 
Я. Костенецький вніс доповнення до змісту програми навчання. Вони стосувалися основних понять, 
яким повинен був володіти майстер. Зокрема, у програмі останнього класу він запропонував 
розповідати про початкові основи праці, капіталу, про умови оренди, про існуючі постанови 
стосовно ремісників, про діючі постанови про ощадні каси і банки2. 

Навчальний заклад був забезпечений навчальною літературою, азбуками, іншими 
посібниками. До 1868 р. у школі нараховувалося 165 екземплярів навчальних книг з різних 
предметів навчання. Дана література поділялася для учнів та учбові матеріали для вчителів. 
Турбуючись про загальний розвиток вихованців, на основі рішення ради братства, відкрили при 
школі бібліотеку для читання. В ній знаходилося близько 120 екземплярів книг релігійного і 
настановчого змісту. Переважно її відвідували під час святкових днів3. 

Встановивши шестирічний курс навчання, з початком 1872-1873 навчального року всіх 
вихованців розподілили на 4 класи чи групи, враховуючи рівень їх знань. 30 вересня 1873 р. рада 
братства затвердила нову програму розподілу навчальних предметів у школі4. У першого класі 
вивчали основні молитви, з російської мови читання і писання, з арифметики рахування, з каліграфії 
вміння писати букви в зошиті і на дошці. У другому класі навчали з російської мови читання статей 
і переказ прочитаного, з арифметики усно складати і вираховувати, писати під диктовку без 
помилок, вчили ранні і вечірні молитви на слов’янській мові з прекладом на російську і коротку 
історію Старого Завіту. Третя група вивчала історію Нового Завіту, російську граматику, заучували 
вірші, з арифметики множення і ділення, загальні поняття з географії. Четвертий клас перебачав 

                                                      
1 Подольские епархиальные ведомости (1868). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1867-1868 гг., 24, часть официальная, 822. 
2 Подольские епархиальные ведомости (1869). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1868-1869 гг., 24, часть неофициальная, 867-873. 
3 Подольские епархиальные ведомости (1868). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1867-1868 гг.,24, часть официальная, 823. 
4 Подольские епархиальные ведомости (1873). Извлечение из отчета Каменецкого Свято-Иоанно-
Предтеченского братства за 1872-1873 гг., 24, отдел неофициальный, 820. 
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знання катехизису, з російської мови словосполучення, знаки пунктуації, з арифметики склдання і 
чисел, з геометрії загальні поняття про фігури, з географії загальний огляд частин світу. У п’ятому 
класі займалися поясненням богослужіння православної церкви, з російської мови складанням 
простих речень, розповідей, листів і прохань, з арифметики властивості дробів, з географії 
загальний огляд Російської імперіїі, з загальної історії нариси народів і засновників держав, 
з неометрії креслення на папері різних площин і фігур. Шостий клас завершувався вивченням історії 
християнської і вітчизняної церкви, з російської мови читанням розповідей і складанням прохань, 
заяв, листів, з арифметики повторенням пройденого матеріалу, з географії поділу Росії на губернії і 
кресленнмя карт, з російської історії виникнення Російської держави, з геометрії кресленням різних 
моделей, будівель1. 

З вище зазначеного випливало, що в порівнянні з попередніми роками програму викладання 
окремих предметів було доповнено новими темами і введено вивчення нових предметів. 

Виховання в школі полягало у привчання дітей до точного виконання християнських 
обов’язків і всіх постанов школи, до порядку, чистоти, охайності під час занять. Викладання 
проводилося по особливим інструкціям і програмі, затверджених радою братства. В жіночій школі 
всі навчалися разом, однак учитель почергово відвідував кожний клас. Коли він навчав у першому, 
то в другому класі дівчата готували уроки, а в третьому займалися рукоділлям2. 

Складання екзаменів проходило двічі у рік, в грудні і липні. Вони відбувалися почергово 
у трьох школах у присутності попечителів, зокрема єпископа, віце-губернатора і двох почесних 
членів братства. Під час іспитів діти відповідали впевнено і не соромились перед присутніми, 
незважаючи на те, що дехто з них провчився не більше двох місяців. Дівчата на екзаменах 
представляли зразки свого шиття, в’язання і вишивання3. Кращі учні під час іспитів отримували як 
винагороду похвальні грамоти і книги релігійно-морального змісту. Крім того, хлопцям дарували 
сорочки, шапки, робочий інструмент, а дівчатам – плаття, шарфи, платки, голки, гребінці4. У грудні 
1865 р. іспити проводив старшина братства, ректор семінарії архімандрит Феогност. Екзамени 
складали 25 учнів з історії, катехизису, слов’янського і російського читання, початків арифметики. 
Чимало з учнів, особливо дівчата толково відповідали на поставлені питання, а всі правильно і чітко 
знали напам’ять ранні і вечірні молитви5. Під час проведення останніх іспитів ретельно 
перевірялися успіхи вихованці і кращі з них отримували атестати і свідоцтва про задовільний рівень 
володіння предметами, передбаченими програмою братських шкіл6. Грудневі іспити проводили 
попечителі, якщо то було необхідним для перевірки успіхів вихованців. З 1871 р. рада братства 
прийняла рішення на майбутнє проводити екзамени лише в червні місяці7. У 1881 р. після складання 
екзаменів випускники отримали Євангеліє і молитовник на російській мові, одяг, взуття та 3 крб. 
на необхідні потреби поки вони не знайдуть певну роботу. На вільні вакантні місця 1 вересня 
зарахували 5 хлопчиків і 6 дівчаток, а в другій половині року повний склад учнів нараховував 
25 хлопчиків і 15 дівчаток. 

У 1876 р. незалежно від викладання основних предметів, у ремісничій школі запровадили 
недільні заняття для проходження педагогічної практики вихованцями 5-6 класів Подільської 
духовної семінарії під керівництвом викладача А. Павловича8. 
                                                      
1 Подольские епархиальные ведомости (1872). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1871-1872 гг., 24, часть неофициальная, 871-872. 
2 Подольские епархиальные ведомости (1868). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1867-1868 гг., 24, часть официальная, 821. 
3 Подольские епархиальные ведомости (1866). Несколько слов об состоянии и об успехе братских школ, 
аходящихся в ороде Каменце, 15, отдел второй, 535-537. 
4 Подольские епархиальные ведомости (1868). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1867-1868 гг., 24, часть официальная, 826. 
5 Подольские епархиальные ведомости (1866). По поводу испытания учеников братской школы, бывшего 17 
декабря прошлого 1865 года., 4, отдел второй, 117. 
6 Подольские епархиальные ведомости (1866). Годовщина Свято-Иоанно Предтеченского православного 
братства, 24, отдел второй, 870–889. 
7 Подольские епархиальные ведомости (1871). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1870-1871 гг., 24, часть неофициальная, 895. 
8 Подольские епархиальные ведомости (1877). Отчет Каменецкого Свято-Иоанно-Предтеченского братства 
за 1876 год., 3, отдел второй неоффициальный, 67. 
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Школа користувалася популярністю не лише серед місцевих жителів, а й приїжджих, котрі 
бажали віддати своїх дітей на навчання. Збільшення кількості прохань на прихисток сиріт було 
пов’язано, в основному як зазначали на сторінках тогочасних газет, з тим, що «тут викладалася 
дітям елементарна освіта, за програмою майже двокласного народного училища, і в той же час 
надаються практичні знання одного з ремесел, чим дається вихованцям можливість мати скромний 
кусок хліба в майбутньому». Слід врахувати той факт, що потреба на такому закладі дійсно зростала 
в зв’язку з тим, що діти міщан чи духовенства залишили навчання в міських народних училищах, 
оскільки не змогли скласти вимоги шкільної програми. Відтак в них з’являлася нагоду віддати своїх 
дітей на навчання до братської школи. Тому члени братства зверталися до духовенства з проханням 
матеріально підтримати їхніх заклад. Це дало б можливість на їх кошти утримувати їхніх дітей, а 
кошти, отримані від членських внесків витрачати на решту дітей. Підняти рівень школи1. 

Рада братства, перебуваючи в скрутному фінансовому положенні, звернулася до духовенства 
Подільської єпархії з проханням обговорити питання про збір коштів на потреби братства на з’їздах 
благочинних. Проте з отриманих відповідей від окремих благочинних випливало, що сільське 
духовенство «при усьому великому співчутті не володіє такими коштами, які б крім прямих витрат, 
віднесених до обов’язків духовенства» могли б забезпечити функціонування цих навчальних 
закладів. Братство зверталося «до осіб, які співчувають благодійній справі з проханням підтримати 
сиріт, які знаходилися на утриманні братства, своїми посильними пожертвуваннями»2. 

Незважаючи на вказані труднощі члени братства подбали про підняття рівня успішності 
викладання в класах. Певним досягненням стало те, що хлопці після складання іспитів в ремісничій 
управі могли отримувати свідоцтво на звання підмайстрів і знання курсу початкових училищ, що 
давало їм можливість користуватися пільгами з військової служби. Крім того, рада братства 
клопотала перед місцевим єпископом про перетворення ремісничої школи в церковно-парафіяльну. 
Проте такі свідоцтва для підготовки дітей за програмою початкових народних училищ згідно пункту 
2 правил видавали тим закладам, які мали не менше двох викладачів: законовчителя і вчительку. 
Враховуючи цей факт, крім наглядача, який навчав Закону Божому і церковно-слов’янському 
читанню, запросили вчительку для навчання російському читанню, письму, арифметиці3. 

Висновки. Отже, освітня діяльність Кам’янецького православного братства втілювалася 
завдяки відкриттю братської школи, а згодом і притулку для бідних дітей. Серед навчальних 
закладів, що функціонували у Подільській губернії, реміснича школа мала значний авторитет серед 
населення і кожна бідна родина прагнула віддати до неї свою дитину на навчання. Це давало 
можливість в майбутньому отримати не лише початкову освіту, а й володіти певним ремеслом. 
Члени Кам’янецького братства турбувалися, щоб навчання в цих закладах відповідало тогочасним 
вимогам та затвердженим програмам для навчання у початкових школах. 
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In the studies of L. Cherevatenko123, R. Коrogodskiy4, S. Trymbach567, М. Shchudrya89, 
V. Маrochko10, V. Popyk1112, Т. Derevyanko13, V. Ageeva14, V. Prigorovskiy15, E. Sverstyk16, V. Кudin1718, 
V. Мyslavskiy19 and others O. Dovzhenko’s life and work have been thoroughly studied, but besides the 
publications of O. Bezruchko2021222324 his cinema-pedagogical activity is briefly mentioned. 

Cinema-pedagogical activity of O. Dovzhenko began at Odessa State College of Cinematography 
of the All-Ukrainian Photo Cinema Management (years of existence are 1924–1930), whose students 
during the internship at the Odessa Film Factory «definitely fell into the crew of Dovzhenko ... Former 
student Georgy Zhurov recalled that those who managed to become the assistants of Oleksandr Dovzhenko 

                                                      
1 Череватенко, Л. (1994). Олександр Довженко: Літопис життя. Фільми. Малюнки. Задуми. Київ, 144. 
2 Череватенко, Л. Довженко визволений (2005). KINO–КОЛО, вип. 25, 108–135. 
3 Череватенко, Л. Празька сторінка О.П. Довженка (1985). Новини кіноекрана, вип. 9, 4–5. 
4 Корогодський, Р. (2000). Довженко в полоні : розвідки та есеї про Майстра. Київ: Гелікон, 352. 
5 Довженко, А. (2013). Щоденникові записи, 1939–1956. Харьков: Фолио, 879. 
6 Агеєва, В., Тримбач, С. (2014). Довженко без гриму: листи, спогади, архівні знахідки. Київ: КОМОРА, 471. 
7 Тримбач, С. (2007). Олександр Довженко: загибель богів: ідентифікація автора в національному часо-
просторі. Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 800. 
8 Шудря, М. (2005). .Геній найщирішої проби. Нариси. Розвідки. Рецензії. Інтерв’ю. Публікації. Київ: Юніверс, 
382. 
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10 Марочко, В. (2006). Зачарований Десною: іст. портрет О. Довженка. Київ: Видавн. дім «Києво-Могил. 
академії», 285. 
11 Попик, В. Під софітами ВЧК-ДПУ-НКВС-НКДБ-КДБ (1995). Дніпро, вип. 9/10, 21–59. 
12 Попик, В. (2000). Під софітами спецслужб. Київ, 406. 
13 Дерев’янко, Т. Неопубліковані листи Олександра Довженка (1994). Дніпро, вип. 9/10, 26–37. 
14 Агеєва, В., Тримбач, С. (2014). Довженко без гриму: листи, спогади, архівні знахідки. Київ: КОМОРА, 471. 
15 Пригоровський, В. М. (2011). Довженко О. Його Юліана: з епістоляр. спадщини О. Довженка. Ніжин: 
Аспект-Поліграф, 107. 
16 Сверстюк, Є. (2005). Олександр Довженко вчора і сьогодні: затемнені місця в біографії. Луцьк: Терен, 200. 
17 Кудін, В. (2004). Зоряний шлях: худож.-докум. Повість. Київ: Парлам. вид-во, 224. 
18 Кудін, В. (2004). Сашко: худож.-докум. повість. Київ: ЕКМО, 263. 
19 Миславський, В. (2015). Олександр Довженко: маловідомі сторінки. Харків: Дім реклами, 280. 
20 Безручко, О. (2008). Невідомий Довженко. Київ: Фенікс, 312. 
21 Безручко, О. (2006). Невідома лекція О. П. Довженка 18 грудня 1932 року. Кіно-театр, вип. 3, 46–49. 
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were considered lucky»1. It is known for sure that one of the students in the Dovzhenko film «Vasya-
reformator» was Yuri Tamarsky2. 

According to the historian of the cinema O. Shimon, good results in the cinema-pedagogical practice 
of the Odessa State College of Cinematography gave such a form of training as seminars on the profile, 
which included lectures and reports on specific problems of cinema and related arts, practical tasks, 
followed by collective analysis, review and discussion. new films, interesting printed works, creative trips 
to the Moscow and Leningrad film factories. As a lectures for these seminars were invited such persons as 
Kuleshov, Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko3. But according to Oleksandr Shimon, only two of the last 
could work. 

And although O. Dovzhenko didn’t have the studio of his own, he did not bypass the Odessa State 
College of Cinematography of Cinematography of the All-Ukrainian Photo Cinema Management. 
The memoirs of G. Zhurov confirm this: «For the management of qualifying (diploma) works O. Denisov 
attracted well-known figures of the theater and screen art – A. Buchma, O. Dovzhenko, G. Roshal, 
G. Taskin, I. Kavaleridze»4. 

For the coordination of the theoretical developments of qualification works of the students with 
practical questions and further correction of the revealed shortcomings, the management of the Odessa State 
College of Cinematography introduced a system of preliminary protection. «Only during the academic year 
of 1927–1928 the qualification commission conducted 22 preliminary protections, which was invited by the 
workers of the film factory (apparently, and O. Dovzhenko)»5. 

The Odessa State College of Cinematography widely used such a form of training as an assistant-
internship, which then played a leading role in the cinema-pedagogical method of O.P. Dovzhenko 

Much attention was paid to a group of twelve film directors and cameramen specializing in children’s 
films. For them, the People’s Commissariat of Ukraine organized a seminar on pedagogy, in which 
O. Dovzhenko and O. Korniychuk participated in the work, which lectured on the following topics: 
«Methods of directing the children’s film», «Specificity of the child’s film», «Cinema and its means 
of artistic influence», «Children’s scenario»6. 

A progressive creative youth was always near O. Dovzhenko. As noted in the documents recently 
declassified by the Security Service of Ukraine, «DOVZHENKO, working at the Odessa Film Factory ... 
has grouped around himself a nationalistic youth»7. 

In contrast to Theatre- Cinema- Photo- Department of the Kyiv Art Institute – KAI (the years 
of existence are 1926–1930), in which, prior to the establishment of the Kyiv Film Factory, the main 
emphasis in the teaching of students was on the theory of art, in the Odessa State College 
of Cinematography the main thing in the study of the students was the practice, and therefore many students 
of cinema technology, such as M. Kulchytskyi, «were lucky to take part in the filming of O. Dovzhenko’s 
films «Zvenigora» and «Arsenal»8. 

However, the Director of the Odessa State College of Cinematography of the All-Ukrainian Photo 
Cinema Management M. Kharitonov believed that the emphasis on the practical work had its negative 
consequences: «The students of the Odessa State College of Cinematography were more or less armed from 
the technical side, but extremely poorly consisted of the general political and ideological culture, and it was 
also a bad business with artistic culture. It was our tragedy. Here, in Kyiv (the Theatre- Cinema- Photo- 
Department of the Kyiv Art Institute. – note O.B.), it was extremely well-equipped to get everything that 
was needed for gaining a high artistic culture, but it looked extremely badly the other side of the matter – 

                                                      
1 Росляк, Р. (2004). Незатребуваний потенціал. Довженко і кіно ХХ століття: зб. ст. Київ: Вид. поліграф 
центр «ТАТ», 258. 
2 Череватенко, Л. (2001). Хто ж такий Тамарський? KINO–КОЛО, 11, 53. 
3 Шимон, А. (1974). Начало кинообразования. Страницы биографии украинского кино. Київ: Мистецтво,  
123-133. 
4 Журов, Г. (1989). Як вони починалиНовини кіноекрана, 6, 4. 
5 Росляк, Р. (2004). Незатребуваний потенціал. Довженко і кіно ХХ століття: зб. ст. Київ: Вид. поліграф 
центр «ТАТ», 259. 
6 Шимон, А. (1974). Начало кинообразования. Страницы биографии украинского кино. Київ: Мистецтво, 133. 
7 Галузев. держ. архів Служби Безпеки України (ГДА СБ України) (1932). Довідка начальника 2-го відділу 
УДБ НКВС УРСР Ткаченка про О. Довженка. Ф. 11, Спр. С–836, Т. 1, 296. 
8 Данько, Т. (1984). Майстер Новини кіноекрана, 11, 13. 
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technical training»1. After organizing the Kyiv State Institute of Cinematography M. Kharitonov became 
his first director and tried to not repeat the mistakes of the College of Cinematography in the newly created 
Institute of Cinematography. 

The leadership of the Kyiv Art Institute led by I. Vronа tried to correct this situation, and because 
of the opening of the Kyiv Film Factory in 1928, they tried to attract the leading specialists to the 
Theatre- Cinema- Photo- Department. «Dovzhenko received the proposal to teach. However, to find 
documents that would certify the teacher’s activity on the Theatre- Cinema- Photo- Department, has not 
yet succeeded»2. 

In the Odessa State College of Cinematography «a very strong for its time team of experts gathered 
together, experts in the field of history of culture and art. In different time such outstanding cinema 
practices as A. Buchma, I. Kavaleridze, G. Roshal, O. Dovzhenko were busy trying to transfer their great 
creative experience and knowledge to the students»3. 

Still, the Kyiv State Institute of Cinematography (KSIC), which had a significantly higher level 
of education, played a major role in the formation of Ukrainian cinema education of the prewar  
period. 

It should be noted that the case of attracting Ukrainian youth to the cinema (a certain thing, 
Ukrainian) O.P. Dovzhenko paid a lot of attention. So, in the end of 1929, he called for the reception of the 
film-makers by the secretariat of the Central Committee of the Leninskyi Komsomol: «The motto of today 
is the newest cadres of film workers from the thickets of the working masses, from the youth, from the 
Komsomol»4. 

After returning to Ukraine O. Dovzhenko took an active part in the development of the curricula 
for students of the Art Department of the Kyiv State Institute of Cinematography: «On November 16, 1930 
a methodical commission meeting took place. From the film director’s work Oleksandr Dovzhenko and 
Mykola Shpikovskyi were instructed to develop a directing program for all departments of the Artistic 
Faculty during the decade (ten days): film director’s department, cameraman’s department and script 
writer’s department»5. 

At the meeting, Dovzhenko and Shpikovskyi’s proposal for organizing methodological lectures on 
art, in particular, master classes by Sergei Eisenstein and Dzyga Vertov, was supported. 

So, immediately after arriving from a foreign business trip, the artist entered the cinema-pedagogical 
work of the Kyiv State Institute of Cinematography. 

In early December of 1930 O. Dovzhenko worked not only in the methodological commission on 
«Film Director’s work»6 (chairman of the commission was I. Bokhonov, Dzyga Vertov, D. Marian, 
M. Shpykovskyi and A. Vinnitskyi), but also in the methodological commission on the faculty 
of «Sociology and History of Arts, History of Material Culture, History of Cinema» (Commission 
Chairman was I. Vrona, S. Gilyarov, Y. Savchenko)7. 

As Oleksandr Dovzhenko planned to use in the future at the Artistic Faculty of the Kyiv State 
Institute of Cinematography, we can understand from the following document: «The educational part has 
invited to participate in the work of methodical commissions of film directors, scriptwriters and editors 
                                                      
1 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 193, 286. 
2 Росляк, Р. (2004). Незатребуваний потенціал. Довженко і кіно ХХ століття: зб. ст. Київ: Вид. поліграф 
центр «ТАТ», 259. 
3 Шимон, А. (1974). Начало кинообразования. Страницы биографии украинского кино. Київ: Мистецтво,  
123-130. 
4 N.a. Комсомолець України (1929), 15 грудня. 
5 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 703. 
6 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 693. 
7 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 693. 
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of the film factory – people who, although not connected with direct teaching at the Institute, and 
undoubted future leaders production training of students at a film factory ... Dovzhenko»1. 

First, at the Kyiv Film Factory, and then at the Kyiv State Institute of Cinematography, one-year 
courses of the scriptwriters were organized, which «can be used as pedagogical forces ... of Dovzhenko»2. 

«During all the years of our stay at the institute», T. Levchuk believed, «the spirit of Dovzhenko 
reigned over us all the time. A large group of our course, as a rule, was trained in the film crews of «Ivan» 
and «Shchors»3. 

In the early thirties, Oleksandr Dovzhenko was opposed to stretching the course of film directors for 
several years: «It is a year enough to teach the cinema art. But what is more important is to feel the need for 
a movie. As soon as it comes – you need to immediately immerse yourself in his head»4. It was a personal 
way of the artist in the cinema and in the training of his students the artist paid much attention to immersion 
in the cinematic process or internship. 

Dovzhenko saw the main way of teaching students to the film institute in the practical work on the 
film. But at least an important aspect in the pedagogical process for Oleksandr Dovzhenko was the moment 
of conception, and considering that the artist is an important introspection, walks, conversations, 
discussions were widely used, in which informally all the components of the cinematic process were 
discussed. 

The Kyiv State Institute of Cinematography actively discussed the topic of the specialization (or as it 
was then called «ykhiliv» – «individual species») of the film directors; active teaching methods were 
introduced, in which «the lecture as a way of learning remains in a very small, minimal extent. The place 
of lectures is replaced, in addition to purely industrial training at the enterprise, seminars, laboratory works, 
brigades, etc.»5; tried to attract the best specialists working in the Ukrainian cinema for teaching 
at the Cinema Institute6. 

O. Dovzhenko as an active creative person, being also a member of the methodological commission 
of the Artistic Faculty of Kyiv State Institute of Cinematography, took an active part in discussing, 
developing and implementing the Institute’s many new pedagogical methods, including the problem 
of specialization in filmdirecting7. Confirmation of this is the performance of the artist at the First All-
Ukrainian Congress of the Friendship Society of Soviet Photography and Cinematography in April 1931, 
in which he thoroughly analyzed the process of cinematography differentiation, the miscalculations 
of young filmmakers whose first films became «cultural films»: «The production of a cultural film is often 
entrusted to a young beginner director, who, looking at this work as something minor, wasting thousands 
of meters of film, believes that he must do various risky experiments, until he is entrusted with artistic 
production movie»8. 

After revealing the problem («due to such careless attitude to work on a cultural film, the latter gets 
on the wide screen and does not succeed»9) O. Dovzhenko always showed the ways of its solution: 

                                                      
1 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 696. 
2 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 299. 
3 Левчук, Т. (1987). Тому що люблю: спогади кінорежисера. Київ: Мистецтво, 61–62. 
4 Лейда, Д. Коммунист. Поэт. Философ (1984). Искусство кино, вип. 10, 71. 
5 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 697. 
6 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 286. 
7 N.d. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), Ф. 1238: 
Державний український трест кінопромисловості «Українфільм» Державного всесоюзного 
кінофотооб’єднання «Союзкіно», Оп. 1, Спр. 196, 697. 
8 Довженко, О. (1931). З дебатів по доповіді т. Воробйова на Першому всеукраїнському з’їзді ТДРФК 
Кіногазета, 10. 
9 Довженко, О. (1937). Мовою доступною мільйонам. За більшовицький фільм, 27 лютого. 
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«Cultural film must have a minimum footage at maximum shooting points. He must show the facts 
as clearly as possible, their purposefulness»1. 

Dovzhenko did not ignore the problems of introducing the «sound cinema» and the development 
of a children’s film in Ukraine: «We gathered in Kyiv with teachers and they were interviewed, saying that 
we are really starting to step on the higher pedagogical front»2. 

But the main thing for O. Dovzhenko was not the sphere of film directing in which the student will 
work. He considered very important a film director to be a personality and a talented person. Probably due 
to this principle of pedagogical method from his students came a lot of artists, who clearly showed 
themselves not only in the cinema, but also in poetry, acting, etc. 
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of production processes  in agriculture of Ukrainian SSR  in 1960s – 1980s. The  intention of  the 
state concerning complex mechanisation of agriculture and reorganization of  the machine and 
tractor  fleet  are  considered.  It  is  concluded  that  in  the  late  1980s  there  was  not  efficient 
manufacture of machines necessary to provide complex mechanisation of production processes 
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Занепад сільського господарства триває вже багато років. Це пов’язано насамперед із тим, що 
Україна впродовж багатьох років не мала власної національної аграрної політики. Аграрний сектор 
завжди був заручником усіх планів і вказівок центру, який ніколи не сумнівався, що тільки він знає, 
як господарювати на своїй землі та як розпоряджатися плодами своєї праці. В сучасних умовах, 
коли здійснюються реформи в аграрному секторі країни, виникла потреба в створенні справді 
достовірної історичної панорами розвитку сільського господарства. Вивчення і аналіз досвіду 
минулого може значно полегшити вирішення багатьох питань сьогодення, в тому числі проблем, 
пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням села. 

Період 1965–1989 років пов’язаний з розробленням нової аграрної політики в цілому, 
головним змістом якої стала багатопланова, комплексна програма розвитку сільськогосподарського 
виробництва на основі широкого запровадження досягнень науки і техніки. Висвітлення питань, 
пов’язаних із політикою державного керівництва в сфері комплексної механізації сільського 
господарства є актуальним, особливо для відтворення цілісної реальної картини історії українського 
села 1960 1980-х років. Актуальність обраної теми визначається ще й тим, що сьогодні історія 
проблеми, що досліджується залишається не повністю комплексно вивченою. Подальше зростання 
ефективності науково-організаційного забезпечення механізації та автоматизації у землеробстві 
України можливе на основі вивчення історичного досвіду. 

Тема даного дослідження знайшла часткове висвітлення в радянській історіографії, в якій 
з ідеологічних причин, дані, що характеризували політику держави щодо комплексної механізації 
виробничих процесів у землеробстві в 1960 1980-ті роки, подавалися вибірково, замовчувалися 
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недоліки й наявні проблеми. У сучасній історичній науці, ряд дослідників вже зробили спробу 
переосмислити аграрну історію України. В даному ракурсі можна відзначити праці О. Завальнюка1, 
Г. Кривчика2, В. Литвина3, де на основі широкої джерельної бази, на нових методологічних засадах 
показано становище сільського господарства української РСР в 60-80-ті роки ХХ ст.  

Ряд важливих аспектів розвитку сільського господарства показано у спільній роботі 
П. Панченка та В. Шмарчук4. Але стан та розвиток матеріально-технічної бази українського села, як і 
в багатьох інших працях, показано в загальному контексті аграрної історії. Не менш інформативним є 
навчальний посібник П. Панченка5, присвячена сторінкам історії України ХХ століття, а саме життю 
селян. Варто також відзначити дві монографії С. Падалки: Сільське господарство України в другій 
половині 60-х рр. ХХ століття6 та Українське село в контексті політики тоталітарної держави  
(60–80-ті роки XX ст.)7, де автор показує реальну картину життя селян та наводить ґрунтовний 
фактологічний матеріал що до матеріально-технічної бази сільського господарства. 

Аналіз останніх досліджень з проблеми, свідчить про наявність невеликого комплексу 
наукових робіт, присвячених розвитку комплексної механізації землеробства в УРСР в період  
60-80-х рр. ХХ ст. Висвітлення цього питання, на нових методологічних засадах, ми певним чином 
здійснювали в монографії «Українське село у 60-ті – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (стан 
матеріально-технічної бази)»8, де в контексті розвитку матеріально-технічної бази українського 
села, торкалися питань комплексної механізації землеробства. Загалом, це питання, розглядалося 
авторами в контексті розвитку всієї аграрної історії Української РСР9. 

Метою даного дослідження є висвітлення стану комплексної механізації виробничих процесів 
у землеробстві Української РСР в 60 80-х роках ХХ ст. Автор ставить перед собою наступні 
завдання: на основі архівних джерел охарактеризувати наміри та плани держави стосовно 
комплексної механізації землеробства; простежити хід реалізації цих планів; зупинитись 
на досягненнях та прорахунках.  

На початку 60-х рр. ХХ ст. радянська влада планувала здійснити низку заходів з метою 
покращення економічного стану країни. Про це йдеться в рішеннях Пленуму ЦК КПРС від 
15 лютого 1964 р. Одним із головних завдань постало підняття на вищий рівень 
сільськогосподарського виробництва. Наголошувалося, що головний шлях піднесення сільського 
господарства і задоволення зростаючих потреб країни в сільськогосподарській продукції це всебічна 
механізація і послідовна інтенсифікація: досягнення на основі науки і передового досвіду в усіх 
колгоспах та радгоспах високої культури землеробства і тваринництва, різке підвищення 
врожайності всіх культур і збільшення виходу продукції з кожного гектара при найменших затратах 
праці і засобів. Вести господарство інтенсивно в той час означало, по-перше, одержувати більше 
продукції з кожного гектара землі, по-друге, на основі механізації і хімізації підвищувати 
продуктивність праці, знижувати собівартість продукції. 

Станом на 60-ті рр. ХХ ст. у країні було проведено значну роботу з оснащення 
сільськогосподарської галузі технікою. Але разом із тим існували все ще й великі затрати ручної 
праці. З метою дальшого матеріально-технічного забезпечення, підвищення рівня механізації 
сільського виробництва в ЦК КПРС і РМ СРСР у квітні 1965 р. прийняли постанову «Про 
забезпечення сільського господарства тракторами, сільськогосподарськими машинами, 
транспортними засобами, землерийною технікою і мінеральними добривами в 1966–1970 рр.». 
                                                      
1 Завальнюк, О.М. (2004). Новітня аграрна історія України. Кам’янець-Подільський: Абетка-нова, 288. 
2 Кривчик, Г.Г. (2001). Українське село під владою номенклатури (60–80-ті рр. ХХ ст.). Дніпропетровськ: 
Видавництво Дніпропетровського університету, 192. 
3 Литвин, В.М. (2004). Україна: два десятиліття «застою» (1966-1985). Київ: Лі-Терра, 256. 
4 Панченко, П.П. Шмарчук, В. А. (2000). Аграрна історія України: Підручник. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: 
Знання, 342. 
5 Панченко, П.П. (1995). Сторінки історії України ХХ ст.: (Українське село: поступ, сподівання, тривоги): 
Навч. посібник для студ. вузів, вчителів та учнів серед. шкіл. Київ: ІСДО, 230. 
6 Падалка, С.С. (2000). Сільське господарство України в другій половині 60-х рр. ХХ століття. Київ: [б.в.], 187. 
7 Падалка, С.С. (2003). Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60–80- ті роки XX ст.). 
Київ: Український центр духовної культури, 160. 
8 Лісовська, О.В. (2010). Українське село у 60-ті – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (стан матеріально-
технічної бази). Монографія. Умань: Видавець «Сочінський», 216. 
9 Смолій, В.А.: відп. ред. (2006). Історія українського селянства: нариси: В 2 т. Київ: Наукова думка, 2, 652. 
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Проголошувався намір до 1970 р. галузь цілком забезпечити необхідною кількістю технікою і 
машин. Особлива увага акцентувалася на підвищенні надійності техніки, розширенні уніфікації 
деталей, вузлів та механізмів. Проте заводи-виготовлювачі, через існуючі звички, розв’язувати ці 
завдання не поспішали. Їх меншою мірою цікавили якісні чинники виробів, конкуренція їм не 
загрожувала, вони продовжували працювати на вал. Індустріальне виробництво було відірване від 
аграрного. 

Міністерством сільського господарства УРСР на 1966 рік було виділено: 18403 шт. 
тракторних причепів, 8085 шт. польових комбайнів усіх марок, 9064 шт. вантажних автомобілів, 
22860 шт. електродвигунів, 52125 шт. трансформаторів1. У 1968 р. колгоспний і радгоспний парк 
тракторів дорівнював 268,4 тис. шт., вантажних автомобілів – 175,6 тис. шт., зернових комбайнів – 
74,1 тис. шт. За 1966–1968 рр. в колгоспах і радгоспах республіки було побудовано 1100 ремонтних 
майстерень і 925 пунктів технічного обслуговування2. 

На кінець 1970 року. в аграрному секторі України налічувалося 317,2 тис. тракторів 
(у фізичних одиницях), 81,2 тис. зернозбиральних комбайнів, 244, 2 тис. вантажних автомобілів 
проти (відповідно) 257,0; 56,9 і 198,9 у 1965 році. 

У серпні 1968 року уряд СРСР у постанові «Про розширення виробництва 
сільськогосподарських машин і запасних частин до них, підвищення їх технічного рівня і 
поліпшення якості» знову порушив питання технічного озброєння аграрної галузі. На 1968–1970 рр. 
за цими питаннями було встановлено офіційний посилений контроль управлінських структур. 

Ще в листопаді 1965 р. ЦК КПРС і РМ СРСР постановою «Про оптові ціни на автомобілі, 
трактори сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські машини і запасні частини для 
автомобілів, тракторів і сільськогосподарських машин» встановили нові ціни на вироби 
сільськогосподарського машинобудування. З січня 1966 р. для сільськогосподарських підприємств 
почали діяти ціни, аналогічні для промислових споживачів. Знижувалися оптові ціни на машини, 
електрообладнання, прилади, опалювальну апаратуру на 20 %, на запчастини до тракторів – 
на 10%3. 

Проте ціни на техніку продовжували бути надто високими, навіть недоступними для значної 
частини господарств. Залишалися великими ножиці цін на сільськогосподарську продукцію і 
техніку. Причому держава цінову політику будувала в такий спосіб: підвищувала ціни 
на сільськогосподарську продукцію, автоматично підвищуючи їх і на техніку. 

Здійснювалися спроби посилення зв’язків заводів-виготовлювачів із споживачами і навпаки. 
Але зовсім поза увагою залишалися питання вивчення попиту господарств на техніку, 
не надсилалося обґрунтованих заявок на неї, техніка не рекламувалася.  

У 1966–1977 рр. було створено десятки спеціалізованих конструкторських організацій, 
експериментальних підприємств і цехів. Тільки в УРСР у восьмій п’ятирічці питаннями розробки 
нової техніки для села займалися 10 нових конструкторських організацій, 4 із них – союзного 
підпорядкування. Вони були укомплектовані висококваліфікованими інженерно-технічними 
кадрами, мали лабораторії, дослідні цехи і бази. 

Особливого значення надавалося створенню універсальних машин, які б виконували кілька 
операцій – орали і сіяли, культивували і підживлювали, транспортували вантажі, що дало б змогу 
інтенсивніше використовувати техніку. З’явилися нові марки тракторів – К-700, К-701, Т-150 К,  
Т-150, МТЗ 80, нові зернозбиральні комбайни «Нива», «Колос», «Сибіряк», бурякозбиральний 
шестирядний, картоплезбиральний чотирирядний комбайн, кукурудзозбиральні агрегати 
«Херсонець-7», «Херсонець-200» та інші. 

Збільшувалася потужність, зростала швидкість нових машин та механізмів. Якщо у 1960 р. 
найбільш потужним трактором був 100-сильний, то в десятій п’ятирічці заводи освоїли випуск 
тракторів потужністю 270 к.с.4 Проте темпи технічного переозброєння сільського господарства і 
нарощування основних фондів помітно випереджали темпи приросту виробництва продуктів 
                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади України. Фонд 27, Опис 22, Справа 22, Арк. 24. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади України. Фонд 2, Опис 13, Справа 4257, Арк. 207. 
3 Черненко, К.У., Смиртюков, М.С.: уклад. (1968). Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Москва: Политиздат, 5, 606-608. 
4 Плисюк, В.П. (1986). Радянське село в умовах розвинутого соціалізму. Діяльність Комуністичної партії 
України з удосконалення соціалістичних суспільних відносин на селі (1965–1978 рр.) Львів: Вища школа, 14. 
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землеробства і тваринництва. У першій половині 1980-х рр. сільськогосподарське виробництво 
збільшувалось у республіці в середньому на 0,47 % щороку. При цьому зростання врожайності 
нерідко забезпечувалося за рахунок «прихованих земель», а не за рахунок технічного переозброєння 
сільського господарства країни. Продуктивність рослинництва й тваринництва була у 2–3 рази 
нижчою, ніж в економічно розвинених країнах. 

У 1959–1970 рр. тракторний парк радгоспів республіки збільшився до 65 тис., або майже 
в 3 рази, зернових комбайнів – до 15,6 тис., або в 1,5 раза, вантажних автомашин – до 43,7 тис., або 
в 3 рази. У 1971 р. сільському господарству було поставлено 47,2 тис. тракторів, 29,8 тис. вантажних 
і спеціалізованих автомобілів, 10 тис. зернозбиральних комбайнів, 4,7 тис. бурякозбиральних, 
1,5 тис. картоплезбиральних, 7,6 тис. силосозбиральних, 4,4 тис. кукурудзозбиральних комбайнів, 
5,4 тис. рядкових жниварок, 33,2 тис. культиваторів, 7,5 тис. розкидачів міндобрив, 408 тис. 
гноєрозкидачів1. 

Унаслідок зростання технічної озброєності певною мірою підвищився рівень механізації 
робіт. У 1970 р. основні польові роботи в радгоспах – оранка, сівба зернових і цукрових буряків, 
збирання зернових і силосних культур – було майже повністю механізовано2. Найгірше було 
механізовано прибирання зернових поточним методом із подрібненням соломи. Найкраще 
механізованим було вирощування та збирання соняшника, цукрового буряка та кукурудзи. 

Основною формою впровадження комплексної механізації в рільництві були бригади і 
механізовані ланки, які здійснювали комплекс робіт із вирощування і збирання 
сільськогосподарських культур. Механізовані бригади і ланки вперше застосовували в 1967 р. 
у радгоспах Кримської області. Радгосп «Кіровський» був центром пропаганди досвіду роботи 
механізованих бригад. У 1968 р. в колгоспах і радгоспах УРСР працювало 11910 таких ланок і 
бригад, які вирощували цукровий буряк, 12327 – кукурудзу на зерно, 15621 – кукурудзу на силос, 
4796 – картоплю, 3939 – соняшник3. 

Широке впровадження механізованої технології вирощування і збирання цукрових буряків 
сприяло зростанню їх виробництва. Якщо в 1961–1965 рр. в Україні в усіх господарствах 
цукрових буряків було зібрано в середньому за рік 199 ц. з 1 га, то в 1966–1970 рр. – 267 ц. з га, 
або на 34 % більше. Водночас зазначимо, що при збиранні цієї культури через застосування 
низькоякісної техніки допускалися значні втрати. В окремих господарствах траплялися факти 
несвоєчасного збирання і навіть приорювання цукрових буряків. Недоліком було те, що 
виробництво машин для міжрядкового обробітку цукрових буряків здійснювалось 
на конструкторських організаціях і підприємствах, які були розташовані за межами України, 
за винятком проріджувачів сходів УСМП-5,4. 

У рослинництві найгірше було механізоване збирання овочів. На 1980 р. рівень механізації 
складав лише 9–10 %. У цьому ж році було отримано розсадосадильних машин 390 шт., 
коренеплодозбиральних – 4, капустозбиральних комбайнів – 39, цибулезбиральних – 40, 
томатозбиральних – 18, овочевих платформ – 19 шт., що становило 20–43 % від замовлення4. 

У 1974 р. сільському господарству УРСР поставлено 54 тис. тракторів, 41 тис. вантажних і 
спеціалізованих автомобілів, 12 тис. зернозбиральних, 7 тис. бурякозбиральних, 10,5 тис. 
силосозбиральних і 2 тис. картоплезбиральних комбайнів, 38 тис. сівалок, 7 тис. доїльних 
установок5. Але цієї техніки було все ще недостатньо для повноцінної роботи в колгоспах і 
радгоспах. 

У сільському господарстві УРСР у 1980 р. працювало 408,8 тис. тракторів (загальною 
потужністю 24,8 млн. кВт), 90 тис. комбайнів (8,1 млн. кВт), 317,9 тис. вантажних автомобілів 
(24,4 млн. кВт). При цьому кількість тракторів збільшилася порівняно з 1975 р. на 10 %, їхня 
потужність – на 29,6 %, а середня потужність одного трактора – на 17,9 % (від 51,4 до 60,6 кВт), 
кількість комбайнів – на 9,1, потужність їхніх двигунів – на 44,7 %. Але разом із тим спостерігалося 
                                                      
1 Сільські вісті (1972). Для вітчизни, для блага народу (про підсумки виконання державного плану розвитку 
народного господарства УРСР у 1971 році, 22, 1. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади України. Фонд 27, Опис 29, Справа 42, Арк.234. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади України. Фонд 27, Опис 22, Справа 1810, Арк.16-24. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади України. Фонд 27, Опис 22, Справа 33, Арк.26. 
5 Сільські вісті (1975). 1974: Здобуто в змаганні (підсумки виконання державного плану розвитку народного 
господарства УРСР у 1974 р.), 24, 1. 
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перевищення темпів приросту вартості технічних засобів над приростом їхньої корисного ефекту. 
Наприклад, за період з 1975 по 1980 р. вартість машин і обладнання в колгоспах і радгоспах зросла 
на 37,7 % і становила 5,2 млрд. крб., вартість тракторів – на 32,9 %, а їхня кількість в умовних 
одиницях – тільки на 19,6 %, середня вартість еталонного трактора – на 11,1 %. Відбувалося 
зменшення навантаження відповідної площі на окремі види техніки. У той же час зросло 
навантаження площі на буряко і кукурудзозбиральні комбайни1. Кожного року не вистачало 
автомашин. У 1971 УРСР виділено з держрезервів 120 тис. шин до вантажних автомобілів 
за рахунок фондів республіки на ІV квартал 1971 року. Із зазначеної кількості для колгоспів, 
радгоспів та організацій Укрсільгосптехніки Кіровоградської області виділено 5820 шин, 
Херсонської області – 5660, що на 1000 шин більше проти раніше передбачуваної кількості2. 

Незважаючи на введення нових потужностей сільськогосподарського машинобудування, 
промисловість усе ще не забезпечувала сільське господарство необхідною кількістю машин 
відповідно до регіональних і виробничих умов використання. Система машин на 1976–1980 рр. 
реалізована по рослинництву лише на 66, а по тваринництву – на 79 %. Заявки на трактори К-700,  
К-701, Т-150 К задовольнялися лише на 15–27 %. У 1982 році сільському господарстві УРСР було 
поставлено 42 тис. вантажних і спеціалізованих автомобілів; 47 тис. тракторів, 12 тис. 
зернозбиральних, 1,6 тис. картоплезбиральних, 6,9 тис. силосозбиральних комбайнів3. 

Недостатня кількість робочих машин була однією з основних причин того, що багато процесів 
сільськогосподарської праці були не механізованими, а виконувалися вручну. У жодному 
господарстві не було науково обґрунтованого плану комплексної механізації з урахуванням 
зональної і внутрігосподарської спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 

Недоліками в процесі механізації сільського господарства були: розрізненість у постачанні 
техніки; недотримання в раціональних межах співвідношення (за вартістю) між силовими і 
робочими машинами; невідповідність сучасним вимогам, якість експлуатаційна надійність багатьох 
машин, обладнання і механізмів; недовговічність багатьох агрегатів та вузлів; непристосованість 
засобів механізації до технічного обслуговування, діагностування й ремонту. 

Отже, на кінець 80-х років ХХ ст. не було освоєно виробництво машин, необхідних для 
завершення комплексної механізації землеробства, замість закінченої системи машин село 
отримувало лише окремі її фрагменти. Розриви в механізації виробничих процесів знижували 
ефективність використання машинного парку. Питання забезпечення сільськогосподарської галузі 
матеріально-технічними ресурсами державою розв’язувалися через призму кількісних параметрів та 
переважаючих тенденцій гігантоманії. 

Якість, надійність та довговічність машин, що надходили в сільське господарство, були часто 
незадовільними, їхні конструкції – застарілі. Недостатньо висока якість збору механізмів вимагала 
від споживачів перед тим, як пустити техніку у виробництво, доводити її до робочого стану своїми 
силами в непристосованих для цього умовах, при відсутності відповідних спеціалістів. У результаті 
потенціал нових машин використовувався неповністю, часто нове обладнання простоювало роками і 
ставало непридатним до експлуатації. 
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THE FOUNDATION OF THE KHARKIV  
MACHINE-TOOL PLANT BY THE GOVERNMENT  
OF THE UKRAINIAN SSR (1926-1929) 

The publication analyzes the creation of the Kharkiv machine‐tool plant, during which a historical 
inaccuracy of the fact fixed by Soviet historiography about the beginning of the building of the 
enterprise after the orders of the Union government in 1930. It is proved by the research work 
that  the  beginning  of  the  building  of  the machine‐tool  plant  in  Kharkiv  took  place  as  early  as 
1926 for the  initiative of  the party and economic  leadership of  the Ukrainian SSR,  this process 
was  in  its  competence  to  the  end  of  1929.  The  restoration  of  the  historical  picture  of  the 
enterprise  foundation  allowed  to  establish  a  number  of  factors  affecting  the  course  of  the 
machine‐tool  engineering  evolution  in  Ukrainian  SSR  from  the  mid  of  1920  to  early  1930. 
In addition,  the  provided  historical  exploration  identified  the  origins  of  the  negative  factors 
influencing further development of the Kharkiv machine‐tool plant. 
Keywords: Kharkiv, machine‐tool engineering, metal‐cutting machine tools, plant, government, 
branch, industrialization, Five‐Years Plan, building, production, resources, main funds. 

Тривалий час Харківський верстатобудівний завод (ХВЗ) був флагманом українського 
верстатобудування і залишається на сьогодні одним з небагатьох працюючих верстатзаводів 
України. Отже, у сучасному вимірі, ХВЗ можна розглядати як один з суб’єктів-консервантів 
залишків науково-технічного потенціалу української верстатобудівної галузі. Така роль 
підприємства в державі є доленосною для подальшого розвитку її машинобудівного комплексу, що 
викликає в фахівців вмотивований інтерес до поточного стану заводського науково-технічного 
потенціалу та можливих варіантів його трансформації. Між тим, як відомо, розвиток будь-яких 
процесів обумовлений причинно-наслідковими зв’язками, причому без обов’язкового хронологічно 
послідовного прояву цих зв’язків, що особливо стосується об’єктивних факторів. Тобто, об’єктивні 
чинники сприяння (або не сприяння) поточній ході розвитку підприємства не обов’язково 
формуються в безпосередній історичній близькості до моменту оцінювання, а можуть бути 
закладені набагато раніше і не проявляти свої наслідки за відсутності сприятливих для цього умов. 
Даний феномен вимагає ретельно досліджувати історію промислових організацій, тим більше – 
якщо це стосується підприємств з окресленою вище дуже важливою роллю в науково-технічному 
розвитку держави. 

Слід зауважити, що спроба висвітлити підняте в даній статті питання вже робилася. 
Її здійснено в трьох підрозділах («Рождение завода», «Первые станки» и «На базе новой техники») 
першої глави: «В годы довоенных пятилеток» колективного історичного нарису «Харьковский 
станкостроительный» під редакцією А. А. Вознесенського1. Указана публікація присвячена 30-річчю 
роботи підприємства. Вона складається з 241 сторінки основного тексту, а шестирічному етапу 

                                                      
1 Бондарев, Е.А., Сукеник, И.А., Черномаз, И.Ш. (1968). В годы довоенных пятилеток. Харьковский 
станкостроительный: очерк истории харьковского станкостроительного завода (1930–1967 гг.). Харьков: 
Прапор, 5-44. 
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фундації заводу (20 % від усього терміну його існування на той момент) відведено 27 сторінок (або 
трохи більше 11 % тексту). Така диспропорція в обсягах уваги дослідників до одного 
з найважливіших моментів в історії ХВЗ, що мав засадничий характер для всієї його подальшої 
діяльності, з огляду на унікальність історіографічного матеріалу, примушує до необхідності більш 
глибокого аналізу наданої інформації. Ретельне ж опрацювання історіографічного матеріалу 
показує, що 16,5 сторінок (або майже 61 %) з усіх трьох підрозділів, присвячених дослідженню 
фундації ХВЗ, відведено: висвітленню Стаханівського руху в Радянському Союзі, УСРР та на заводі 
зокрема; становленню політмасової роботи на підприємстві; стислим біографіям та світлинам 
видатних робітників. Отже, реальний розмір інформаційної площі, що містить відомості стосовно 
процесу створення ХВЗ складає 10,5 сторінок. Однак, якщо з цього обсягу відняти ще 4,5 сторінки 
присвячені ролі Комуністичної партії в організації верстатобудування в країні й на Харківщині та 
привести друкарський формат розглянутої монографії до формату даної статті, то ми отримуємо 
лише близька 4 сторінок інформації, яка безпосередньо стосується розбудови ХВЗ. Проте, навіть 
у такому невеликому обсязі, майже третина матеріалу стосується ролі ідеологічного фактору 
в процесі створення підприємства. 

Іншими словами, проаналізований історіографічний матеріал, створений в епоху апогею 
домінування поглядів щодо переважно політичної ролі історичної науки, занадто насичений 
ідеологічним підтекстом. При чому, вказаний підтекст має явно упереджений характер, 
спрямований на формування виключно не критичного і позитивного сприйняття досліджуваних 
історичних подій. Внаслідок цього, самі ті події згадуються побіжно, здебільшого як аргументи 
на користь успішно провадженої радянською владою індустріалізації. Окремі негативні моменти, 
що виникали при фундації ХВЗ, усе-таки наводяться, але частіше за все або взагалі без аналізу 
причин їх виникнення, або з посиланням на об’єктивні труднощі розвитку держави переможного 
пролетаріату в оточенні капіталістичних країн. Таким чином, можна стверджувати про відсутність 
на сьогодні об’єктивної історичної картини процесу створення ХВЗ, що й актуалізує дану 
публікацію. 

Насамперед слід зауважити, що під час проведення даного дослідження встановлений факт 
абсолютної недостовірності існуючих тверджень про виникнення Харківського верстатзаводу 
наприкінці вересня 1929 р. як підприємства з виготовлення радіально-свердлильних верстатів 
у межах союзного «Станкообъединения», створеного, у свою чергу, Вищою радою народного 
господарства (ВРНГ) СРСР та Радою праці та оборони (РПО) СРСР на виконання планів 
І п’ятирічки (1928–1932 рр.) із індустріалізації радянської промисловості1. Так, указане 
об’єднання дійсно було організоване на базі союзного ж «Станкотреста», фундованого 
відповідним рішенням РПО СРСР від 29.05.1929 р.2 і в його складі на кінець цього року дійсно 
значиться Харківський завод радіально-свердлильних верстатів як такий, що будується. Проте, ще 
на початок 1929 р. у титульному списку промислових новобудов Української державної планової 
комісії (Укрдержплан) фігурує Харківський верстатзавод із запланованою валовою 
продуктивністю в 10 млн. крб. на рік, але не як підприємство союзного підкорення, а як завод 
«Укрмашбудтресту» – тобто, республіканського підпорядкування3. Разом з тим, у «Висновку 
Укрдержпляну на доповідь ВРНГ СРСР до РПО в справі: «Про організацію тресту середнього 
варстатобудівництва» від 05.06.1929 р. зазначається необхідність створення аналогічного тресту 
в УСРР із включенням до нього верстатобудівних та інструментальних підприємств 
«Укрмашбудтресту» і серед них – затвердженого до будівництва в Першій п’ятирічці 
Харківського верстатзаводу4. Одночасно, у доповідній записці Харківського районного комітету 
профспілки металістів, підготовленій влітку 1929 р. на вимогу Харківського окружного 
виконавчого комітету, зазначається, що Українським державним інститутом з проектування 
підприємств металооброблювальної промисловості («Укрдіпромез») згідно п’ятирічного плану 

                                                      
1 Там само. 
2 Айзенштадт, Л.А. (1958). История развития станкостроения в СССР. Развитие станкостроительной 
и инструментальной промышленности в СССР. Москва: ЦБТИ ЭНИМС, 3-30. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади і управління(ЦДАВОВУ) України, ф. Р-337, оп. 1, 
спр. 7823, арк. 3зв. 
4 ЦДАВОВУ України, ф. Р-337, оп. 1, спр. 7891, арк. 2. 
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здійснюється проектування Харківського верстатобудівного заводу із терміном закінчення 
в 1929/1930 операційному році1. 

Зважаючи на те, що І п’ятирічний план був укладений ще в 1927 р., тобто за два роки 
до створення раніше згаданого «Станкообъединения», ми можемо з абсолютною достовірністю 
вважати створення ХВЗ не результатом ініціативи союзного уряду, а наслідком продовження ним 
розпочатої українським господарським керівництвом програми із упорядкування верстатобудування 
в республіці. Зміцнює дане твердження й аргумент, базований на історичному фактажу краєзнавчого 
характеру. Так, у безпосередній близькості від Харкова, у Харківському районі цієї ж області 
знаходиться село Українське, яке отримало цю назву в 1936 р. До цього року, за офіційними даними 
дане село значилося як селище будівельників «Верстатбуду» другого району тресту «Індбуд», 
організоване в 1926 р.2 Іншими словами, мами офіційне підтвердження існування з 1926 р. 
до завершення будівництва ХВЗ в 1936 р. селища будівельників цього підприємства. З огляду на те, 
що утворення селища будівельників будь-якого об’єкту без прийняття рішення про будівництво 
цього об’єкту не може відбутися за визначенням, а також на підставі раніше наведеної аргументації, 
ми й приходимо до остаточного висновку стосовно початку здійснення урядом УСРР певних заходів 
з упорядкування верстатобудівного виробництва в республіці ще в 1926 р. – за рік до складання 
плану Першої п’ятирічки. Опосередковано, початок підготовчих будівельних робіт пов’язаних 
із розбудовою ХВЗ до 1930 р. підтверджується спогадами ветеранів підприємства, які того року 
працевлаштувалися на Харківський «Верстатбуд». Так, з їх слів будівельний майданчик заводу 
на 1930 р. був вже з підготовленим рельєфом та протягнутими до нього транспортними 
комунікаціями3. 

Між тим, заради об’єктивності зазначимо, що на відміну від союзного уряду республіканське 
партійно-господарське керівництво не розглядало упорядкування діяльності з виготовлення 
металорізального устаткування як окремий процес в контексті загальної індустріалізації, хоча й 
прийшло до необхідності здійснення відповідних заходів стосовно верстатобудування раніше своїх 
московських колег. З позиції уряду УСРР, організаційні заходи щодо верстатобудівної промисловості 
мали здійснюватися в межах загальної програми із створення спеціальної галузі по відновленню та 
виробництву засобів виробництва. Така позиція сформувалася під тиском обставин, пов’язаних 
з необхідністю пуску в 1926–1927 рр. зупинених в умовах тотальної кризи виробництва на самому 
початку 1920-х років підприємств при фактично повному позбавленні їх під час простою засобів 
виробництва шляхом переміщення останніх на не законсервовані фабрики та заводи4. Для поповнення 
постраждалих у вказаний спосіб основних фондів підприємств, що розконсервовувалися, ВРНГ УСРР 
був створений Український трест середнього машинобудування («Укрмашбудтрест»), до якого 
увійшла низка підприємств із виробництва засобів виробництва для паливної, харчової та хімічної 
промисловостей, промисловості будівельних матеріалів та, власне, самого машинобудування5. Отже, 
верстатобудування значилося одним із профілів діяльності «Укрмашбудтресту», рівнозначним 
за своєю значущістю решті напрямів роботи цієї промислової установи. 

Указаний підхід українського уряду до вирішення питання дефіциту засобів виробництва 
в республіканської промисловості од самого початку виявився методологічно не вірним. Намагання 
подолати вказану проблему відразу в кількох промислових галузях у стислі терміни 
із застосуванням низькопродуктивних загальномашинобудівних виробничих технологій було 
апріорі приречено на невдачу. До того ж, повернення до такого способу виробництва означало 
гальмування майбутньої індустріалізації (як мінімум стосовно «Укрмашбудтресту») на період 
зношення відповідної активної частки основних фондів. Використання ж високопродуктивних 
спеціальних технологій, що дозволяли перейти до серійного та великосерійного типів виробництва, 

                                                      
1 Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1010, оп. 1, спр. 1846, арк. 13. 
2 Верховна Рада України (офіційний веб-портал). (2018). с. Українське, Харківська область, Харківський 
район: облікова картка. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rdat1=09.06.2009&rf7571=34116> 
(2018, грудень, 13). 
3 Бондарев, Е.А., Сукеник, И.А., Черномаз, И.Ш. (1968). В годы довоенных пятилеток. Харьковский 
станкостроительный: очерк истории харьковского станкостроительного завода (1930–1967 гг.). Харьков: 
Прапор, 5-44. 
4 Центральний державний архів громадських об’єднань (ЦДАГО) України, ф. 1, оп. 20, спр. 2502, арк. 19. 
5 ДАХО, ф. Р-1010, оп. 1, спр. 2031, арк. 10. 
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вимагали вкладання значних ресурсів, у яких республіканський уряд був значно обмежений. Проте 
ВРНГ УСРР зважився на такий крок і,як наслідок, отримав проблему розпорошення ресурсів проміж 
усіма напрями діяльності «Укрмашбудтресту». Слід віддати належне українському урядові, який 
досить швидко зорієнтувався, зробивши перерозподіл ресурсів і сконцентрувавши їх на відновленні 
засобів виробництва для тих промислових галузей, чия продукція могла принести негайний, 
насамперед валютний, доход або вирішити термінові питання соціального характеру. Таким чином, 
уже на 1927 р. республіканське верстатобудування отримало порядок ресурсного забезпечення, що 
формувався за залишковим принципом і, відповідно, не сприяв швидкому створенню ХВЗ. 

Окрім наведеного вище чинника на процес організації у Харкові верстатобудівного заводу 
вплинув фактор будівництва Дніпровської електростанції у Запоріжжі. Оскільки вибір розташування 
ГЕС на Дніпрі здійснювався не стільки з розрахунку майбутнього споживання запланованих 
до виробництва обсягів електроенергії прилеглими регіонами, скільки з огляду на наявні природні 
умови, що дозволяли б отримати максимально великі показники потужності електростанції 
за мінімальних витрат на її будівництво, то з початком спорудження Дніпрогесу виникла проблема 
територіального електроенергетичного профіциту. Для вирішення у тому числі й цього питання 
в листопаді 1926 р. ЦК КП(б)У створив Особливий комітет сприяння Дніпробуду, головою якого було 
призначено Голову Ради народних комісарів (РНК) УСРР В. Я. Чубаря1. Стурбованість Голови 
українського уряду можливістю суттєвого недовикористання потужностей Дніпрогесу, посилена 
обов’язками згаданого Комітету, привела, в нашому випадку, до призупинення ним будь-яких 
активних дій щодо будівництва верстатзаводу в Харкові та постановці питання стосовно організації 
такого підприємства в районі спорудження вказаної електростанції2. 

Позиція Голови РНК УСРР не знайшла підтримки в Укрдержплану та Народного комісаріату 
робітничо-селянської інспекції (НКРСІ) УСРР3, які продовжували наполягати на продовженні 
спорудження верстатобудівного підприємства саме в Харкові. Їх аргументацією служила наявність 
у Харкові досвіду як систематичного верстатного виробництва на міських підприємствах 
транспортного, гірничого та сільськогосподарського машинобудування, так і системного – 
на верстатобудівному заводі «Герлях і Пульст», робота якого була зупинена в 1921 р., а основні 
фонди до 1925 р розподілені між не законсервованими промисловими установами міста. Отже, 
у Харкові мався певний кадровий ресурс відповідно кваліфікованого інженерно-технічного та 
робітничого персоналу, здатного скласти кістяк колективу майбутнього верстатобудівного заводу, 
чого не спостерігалося в регіоні Дніпрогесу і що, у випадку перемоги позиції В. Я. Чубаря, 
передбачало значні матеріальні і часові витрати на створення або переміщення цього ресурсу 
на нове місце. 

Таким чином, через брак коштів та невизначеність із остаточним рішенням щодо дислокації 
нового верстатзаводу в Україні, процес створення ХВЗ до 1929 р. майже зупинився. І хоча в 1928 р., 
як уже зазначалося, «Укрдіпромез» отримав завдання на проектування верстатобудівного заводу, 
документів стосовно передбачуваної спеціалізації майбутнього підприємства на сьогодні не 
виявлено, а за доповідною запискою НКРСІ УСРР від 01.03.1929 р. – указана спеціалізація також 
знаходилася в стадії вирішення4. Проте навряд чи інформація НКРСІ УСРР є неупередженою, 
оскільки, по-перше, в наведеній доповідній записці не вказується ким узгоджується спеціалізація 
ХВЗ і які варіанти тієї спеціалізації пропонуються. По-друге, в ній не згадується факт уже 
розпочатих підготовчих робіт на будмайданчику та приховується факт багаторазової підготовки 
Укрдержпланом обґрунтування необхідності спорудження ХВЗ здійсненням посилання лише на 
останній варіант такого, що мав би появитися в березні 1929 р. А цих варіантів мало існувати 
щонайменш два: а) у 1926 р. на момент виділення коштів на організацію селища будівельників та 
початок підготовчих робіт на будмайданчику; б) у 1927–1928 рр. до затвердження плану 
«Укрдіпромезу» на проектування нового верстатобудівного підприємства. По-третє, автори 
доповідної записки проблеми будівництва нового верстатзаводу дотикаються побіжно, по суті 
                                                      
1 Шерстюк, А.С. (1960). Первенец индустриализации страны Днепрогэс им. В. И. Ленина: сборник документов 
о строительстве Днепрогэса им. В. И. Ленина (1926–1932 гг.). Запорожье: Книжно-газетное издательство, 25-
26. 
2 ДАХО, ф. Р-1010, оп. 1, спр. 1615, арк. 6. 
3 ЦДАВОВУ України, ф. Р-337, оп. 1, спр. 7891, арк. 13. 
4 ЦДАВОВУ України, ф. Р-337, оп. 1, спр. 7891, арк. 12. 
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одним не дуже великим абзацом серед семи сторінок тексту. Решта документу присвячена аналізу 
питання потреби української промисловості в металооброблювальному устаткуванні (біля 30 %) та 
обґрунтуванню необхідності завершення верстатобудівної спеціалізації Одеського заводу ім. Леніна 
із значним збільшенням обсягів капіталовкладень (майже 70 % тексту). Отже, вірогідність того, що 
спеціалізація ХВЗ не розглядалася урядовими інстанціями взагалі, є доволі низькою. 

Як ми можемо припустити, брак інформації стосовно передбачуваної спеціалізації ХВЗ 
викликаний, насамперед, не відсутністю відповідних бачень в урядових фахівців, а втратою 
можливості створення такого підприємства силами самої республіканської влади. Дефіцит ресурсів, 
що привів до укладеного порядку фінансування розвитку республіканського верстатобудування за 
залишковим принципом, вимагав їх концентрації на тих ділянках, де за мінімальних ресурсних 
витрат можна було очікувати швидкого та відчутного результату. Саме тому, реконструкція та 
розширення Одеського заводу ім. Леніна ставали більш реальним у виконанні проектом ніж 
спорудження нового великого заводу, що в наведених умовах уже перетворювалося на довгобудову. 
Але ж у п’ятирічний план будівництво ХВЗ також уже було закладене. Отже, з великою долею 
ймовірності ми можемо стверджувати, що маніпуляції українського партійно-господарського 
керівництва із остаточним затвердженням спеціалізації ХВЗ пов’язані, у першу чергу, 
з намаганнями вивести з п’ятирічного плану республіки будівництво цього підприємства 
з наступним перерозподілом запланованих на це коштів на користь іншої програми – розбудови 
Одеського заводу ім. Леніна. 

Зважаючи на викладене можемо констатувати, що декларації ВРНГ УСРР стосовно 
необхідності розвивати республіканське верстатобудування не були лише гаслами. Однак 
за існуючих умов обмеженого доступу українського уряду до всіх видів ресурсів, будівництво 
нового потужного підприємства для нього було менш вигідним, ніж розширення існуючих 
верстатобудівних заводів: спочатку в Одесі, а потім – у Лубнах. Зробивши в 1926 р. необдуманий 
крок із початком будівництва нового верстатзаводу в Харкові, українська влада придбала собі 
велику проблему, на вирішення якої внутрішніх резервів явно не вистачало. З іншого боку, 
з розгортанням розширеної індустріалізації, в Радянському Союзі розпочалася й латентна фаза 
централізації важелів управління всією промисловістю країни. У межах цього процесу концентрація 
виробництва засобів виробництва в компетенції ВРНГ СРСР набувала ключової ролі, що робило 
перехід будованого ХВЗ з республіканського до союзного підпорядкування достатньо корисним й 
для центрального уряду. Таким чином, наприкінці 1929 р. між ВРНГ УСРР та ВРНГ СРСР був 
досягнутий консенсус стосовно майбутньої долі Харківського верстатзаводу, що увійшов 
до союзного «Станкообъединения» як новобудований Харківський завод радіально-свердлильних 
верстатів. У січні 1930 р. ВРНГ УСРР остаточно затвердило передачу будівництва ХВЗ з балансу 
«Укрмашбудтресту» на баланс Всесоюзного об’єднання машинобудівної та металооброблювальної 
промисловості, до якого увійшло й згадане «Станкообъединение»1. 

Передача Харківського верстатобудівного заводу з республіканської до союзної компетенції 
не надто змінила характер його будівництва. Спеціалізація підприємства остаточно була визначена 
лише в 1932 р., при цьому завод тричі перепроектовувався з відповідним триразовим перенесенням 
термінів пуску. Спорудження промислових потужностей продовжувало забезпечуватися ресурсами 
за залишковим принципом, а з осені 1930 р. до весни 1932 р. взагалі було припинено2. Унаслідок 
такого підходу ХВЗ був зданий до експлуатації лише в 1936 р., але без ливарного виробництва і 
з чисельними недоробками по решті будівель3, ліквідувати які повністю не вдалося до початку 
радянсько-німецької війни. Все указане привело до значних перевитрат на будівництво 
Харківського верстатзаводу та, відповідно, негативно відбилося на його фінансовому стані. 
Останній момент, у свою чергу, безпосередньо вплинув на достатньо тривалий вихід підприємства 
на запроектовану продуктивність із доволі проблематичною якістю виготовленої продукції та 
зменшеною проти запланованої номенклатурою виробів4. 
                                                      
1 Бондарев, Е.А., Сукеник, И.А., Черномаз, И.Ш. (1968). В годы довоенных пятилеток. Харьковский 
станкостроительный: очерк истории харьковского станкостроительного завода (1930–1967 гг.). Харьков: 
Прапор, 5-44. 
2 ЦДАВОВУ України, ф. Р-806, оп. 1, спр. 547, арк. 4-9. 
3 ДАХО, ф. П-26, оп. 1, спр. 6, арк. 9. 
4 ДАХО, ф. П-26, оп. 1, спр. 8, арк. 26 
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the importance of the Iraqi vector in the Turkish regional policy significantly increased. Despite 
the  existing  problems,  bilateral  relations  in  the  post‐war  period  developed  quite  successfully 
in many spheres.  It became possible  thanks  to  the diversification of  the Turkish  foreign policy, 
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position in the regional balance of powers. 
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Із закінченням холодної війни і розпадом біполярної структури міжнародних відносин 
зовнішньополітична стратегія і тактика цілого ряду держав зазнали серйозних змін. До їх числа 
належить і Турецька Республіка, керівництво якої прагнуло на цьому важливому історичному етапі 
позначити новий статус країни як регіональної держави. 

Сформовані в 90-х рр. XX століття на Середньому Сході нові політичні реалії вплинули 
не тільки на динаміку загальних процесів в регіоні, але торкнулися двосторонніх відносин різних 
його суб’єктів. У цей зазначений період у регіональній політиці Туреччини намітилися нові підходи 
у відносинах з сусідніми країнами, серед яких Ірак в силу історичних умов займав особливе місце. 
Відзначимо, що турецько-іракські відносини зазнали значної трансформації, що було пов’язано 
з ослабленням політичних позицій Іраку в регіоні після військової поразки від міжнародної коаліції 
в 1991 р. і посиленням ролі Туреччини в якості ведучої регіональної держави. Політика позитивного 
нейтралітету, яка становила протягом тривалого часу основу турецької дипломатії в регіоні, вже 
з початку кувейтської кризи змінилася активними зовнішньополітичними діями, що мали на меті 
чіткіше позначити місце Туреччини в регіональному балансі сил1. Значну роль у визначенні нового 
стратегічного курсу країни зіграли погляди президента Т. Озала, який вважав, що «політична карта 
регіону може змінитися, і Туреччина повинна бути готова до цього»2. 

Однозначно засудивши іракську агресію проти Кувейту, Туреччина приєдналася 
до багатонаціональної коаліції. Побоюючись відкриття «другого фронту» в турецькому напрямку, 
5 серпня 1990 р. С. Хусейн направив в Анкару свого найближчого соратника, віце-прем’єра 

                                                      
1 Muftiler-Bac, M. (1996). Turkey’s Predicament the Post-Cold War Era, Futures, 28, 3, 260. 
2 Gönlübol, M., Ülman, A. (1996). Savaş Sonu Dünyada Türkiye’nin Durumu. Olaylarda Türk Dış Politikası, Ankara: 
Alfa, 139. 
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Т. Я. Рамадана, який намагався переконати турецьке керівництво утриматися від військових дій на 
півночі. Однак його місія завершилася безрезультатно – іракському гостю було заявлено, що «дане 
прохання буде розглянуте лише в разі відходу іракських військ з Кувейту». Туреччина приєдналася 
до резолюції №661 РБ ООН про введення проти Іраку торгово-економічних санкцій, закривши свою 
ділянку нафтопроводу Кіркук-Юмурталик, за яким щодня прокачувалось до 1,7 млн. бар. нафти і 
який задовольняв до 50% нафтових потреб країни1. 

Всупереч серйозної опозиції з боку істеблішменту і керівництва армії, Т. Озал наполягав на 
ще більшій активізації Туреччини своєї регіональної політики, не виключаючи використання армії 
у військових операціях на боці коаліції. Згідно з Конституцією країни, для участі збройних сил у 
війні і відправці військового контингенту за межі країни було потрібне спеціальне рішення 
парламенту. 12 серпня 1990 р. Т. Озалу вдалося домогтися прийняття в ВНЗТ резолюції про участь 
турецьких військ у військових операціях за умови, якщо «країна піддасться нападу», а 5 вересня 
на закритому засіданні була прийнята резолюція, яка давала можливість розміщувати на території 
країни іноземний військовий контингент і відправку турецьких військ за її межі. Згідно 
з резолюцією ВНЗТ №108 військова база НАТО в Інджирлікі була передана в розпорядження сил 
коаліції і використовувалася при нанесенні повітряних ударів під час операції «Буря в пустелі». 
Одночасно було прийнято рішення про відправлення 100 тис. турецьких військовослужбовців 
до іракського кордону2. При прийнятті цих рішень Анкара виходила з розрахунку швидкого падіння 
режиму С. Хусейна в результаті військової поразки і розраховувала брати участь в посткризовій 
долі Іраку не в якості стороннього спостерігача, а як активна і зацікавлена сторона. 

Розпочаті в результаті військової поразки дезінтеграційні процеси в Іраку (виступи курдів 
на півночі, повстання шиїтів на півдні країни) виявили, що між підходами США і їх західними 
союзниками і Туреччини щодо майбутнього Іраку в цілому і так званого «курдського питання» або 
«проблеми Північного Іраку» зокрема, були серйозні і корінні розбіжності. Для перших 
пріоритетним завданням було зміщення С. Хусейна і заміна його режиму на більш лояльний, для 
чого курдським угрупованням, які виступали проти центральної влади, надавалась різнопланова 
допомога. Позиція Туреччини полягала в ліквідації в найкоротші терміни «вакуум» влади на півночі 
Іраку і покінчити з терористичною діяльністю Курдської Робітничої партії (КРП/ПКК) на цій 
території3. Анкара розуміла, що будь-яка зміна в територіальному статусі Іраку в сторону 
відторгнення курдських районів на півночі, або його «федералізація» за етно-конфесійною ознакою, 
означали загрозу територіальній цілісності самої Туреччини. Турецька армія брала активну участь 
в операціях коаліції ОРС-1 і ОРС-2, і крім виконання безпосередніх завдань в рамках зазначених 
операцій вона займалася також ліквідацією опорних баз ПКК, при цьому зачистка в ряді випадків 
проводилася за участю військових формувань іракських курдів4. 

У зв’язку з цим відзначимо, що президент Т. Озал виступав за нормалізацію відносин 
з лідерами іракських курдів і неодноразово приймав їх в Анкарі. За допомогою прямих і регулярних 
контактів з ними Туреччина розраховувала зробити ефективнішою боротьбу з РПК/ПКК, а також 
впливати безпосередньо на процеси, які відбувалися в Північному Іраку. Однак смерть Т. Озала 
в квітні 1993 року поклала край цій практиці, а С. Демірель, який став президентом і уряд, який був 
змінений, повернулися до колишнього курсу.  

Після війни в Затоці новим елементом турецької дипломатії в іракському напрямку стала 
проблема туркмен – одного з провідних етносів Північного Іраку. Повне ігнорування їх 
національно-культурних прав, яких офіційна пропаганда називала як «прийшлих гостей», «агентів 
Туреччини на іракській землі», доповнювалося асиміляторською політикою правлячого режиму, яка 
проводила в районах їх компактного проживання масову «арабізацію» населення, метою якої була 
зміна демографічної ситуації. Туркмени піддавалися також насильницькій «курдизації», оскільки 
на райони їх компактного проживання претендували і курди, неодноразово заявляючи про свої 

                                                      
1 Kılınc, R.(2000). Soğuk Savaş Sonrasında Basra Körfezinde Güvenlik: Yapılanma, Algılanmalar, Politikalar, 
Avrasya Dosyası, 6 (1), 32. 
2 Aykan, M.B.(1996). Turkey’s Northern Iraq Policy. Middle Eastern Studies, 32 (4), 341. 
3 Erkmen, S., Yılmaz, H. (2002). Türkiye’nin Kuzey İraklı Kürt Gruplarla İlişkileri: 10 Yılın Anatomisi ve Geleceğe 
İlişkin Beklentiler, Stratejik Analiz, 3 (30), 44. 
4 Oran, B. (1998). Kalkık Horoz – Çekiç Güc ve Kürt Devleti, Ankara: Bilgi Yay., 45. 
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зазіхання1. З другої половини 90-х років ця проблема стала набувати для турецької дипломатії 
особливого звучання, коли лінія на поглиблення відносин з іраксько-курдськими партіями і 
угрупованнями, в першу чергу ДПК і ПСК, спрямована на ізоляцію та витіснення РПК/ПКК, не дала 
реальних результатів2. Після погіршення в кінці 90-х років відносин з ДПК, що встановила 
фактичний контроль над прилеглими до турецького кордону територіями і відкрито заявила про свої 
домагання на Мосул і Кіркук, офіційна Анкара змушена була внести корективи в свою «іракську 
політику». Виступаючи з позиції збереження територіальної цілісності Іраку, в той же час вона 
прагнула домогтися визнання законних прав туркмен з боку світової спільноти3. 

Відзначимо, що в посткризовий період в турецько-іракських відносинах були такі сфери, де 
спостерігався певний прогрес. До них в першу чергу можна віднести торгово-економічне 
співробітництво, на яке, однак, серйозний вплив чинив режим санкцій. Збереження взаємовигідних 
партнерських відносин відповідало їхнім інтересам – Туреччина залишалася для Іраку однією 
з небагатьох країн, через яку здійснювалися необхідні контакти з Заходом. Хоча відновлення 
торговельно-економічних зв’язків з ослабленим, але який мав значні сировинні ресурси і великий 
ринок, Іраком було вигідно для Туреччини, вона, особливо на початкових етапах, змушена була 
дотримуватися умов санкцій4. Ділові кола країни, постраждалі від порушення традиційних зв’язків 
між двома країнами, намагалися впливати на уряд і пом’якшити його позицію. «Іракська політика» 
Анкари була також об’єктом частої критики політичної еліти і ЗМІ. 

Процес поступової нормалізації двосторонніх зв’язків почався в 1993 році, коли сторони 
домовилися про відновлення дипломатичних відносин. З 1994 р. зустрічі і контакти між ними 
набули регулярного характеру. В ході візиту в Багдад заступника прем’єр-міністра М. Караялчіна 
була досягнута домовленість про створення для турецьких бізнесменів режиму найбільшого 
сприяння та готовності Іраку купувати необхідні товари в Туреччині, а також відкриття 
прикордонного пункту Хабур, через який з серпня 1994 року почала здійснюватися доставка в Ірак 
передбачених санкціями ООН предметів першої необхідності, продуктів і медикаментів. Однак 
чимала частина торгових операцій через цей пункт припадала на частку нелегальної торгівлі, а через 
брак коштів бартерного обміну. Під час візиту до Вашингтона в жовтні 1994 року прем’єр-міністр 
Туреччини Т. Чілер намагалася домогтися згоди на відкриття нафтопроводу Кіркук-Юмурталик 
в обхід міжнародних санкцій5. 

У другій половині 90-х років торгово-економічне співробітництво продовжувало залишатися 
провідним напрямком двосторонніх відносин. Боротьба за відкриття нафтопроводу Кіркук-
Юмурталик увінчалася успіхом в кінці 1996 року, коли Вашингтон пішов на зустріч наполегливим 
проханням Туреччини і погодився на експорт 50% іракської нафти в рамках програми «Нафта 
в обмін на продовольство» на її території. Цим кроком двосторонні торгово-економічні відносини 
були фактично виведені за рамки режиму ембарго. 

Що стосується двосторонніх політичних відносин, то в зазначений період вони 
характеризувалися нестабільністю і суперечливим характером. Однак до кінця 90-х років намітилася 
певна тенденція до їх нормалізації –візит до Анкари віце-прем’єра Іраку Т. Азіза в лютому 1999 р. 
дав позитивний імпульс відносинам. У лютому 2000 р. представницька делегація турецьких 
політиків і бізнесменів на чолі з державним міністром Т. Тоскаєм відвідала Багдад. У тому ж році 
між двома країнами було відновлено залізничне сполучення, а також укладено угоду про 
будівництво газопроводу. У грудні 2000 р. ВНЗТ прийняло рішення підняти дипломатичне 
представництво країни в Багдаді до рівня посольства. 19 січня 2001 р. посол Туреччини М. Акат 
вручив вірчі грамоти С. Хусейну і офіційно приступив до виконання своїх обов’язків6. 

 

                                                      
1 Азимов, К.С. (2003). Северный Ирак: конфликт между курдами и туркманами, Ближний Восток 
и современность. 19, 249. 
2 Kuloğlu, A., Demirtaş-Coşkun, B. (2000). Türkiyenin «Anlaşılmayan» Dış Politikası ve Ulusal Güvenlik Stratejisi, 
Stratejik Analiz, 1 (8), 86. 
3 Bacık, G. (2000). İrak’ın Geleçeği Üzerine Tartışmalar, Avrasya Dosyası, 6 (1), 84. 
4 Arı, T. (1998). Basra Körfezi ve Ortadoğu’da Güc Dendesi.1978-1996, İstanbul: Alfa, 232. 
5 Kayar, M. (2003). Türk Amerikan İlişkilerinde İrak Sorunu, İstanbul: İQ Kültursanat Yay, 334. 
6 Иванова, И. (2002). Некоторые особенности турецко-иракских отношений, Ближний Восток 
и современность, 14, 142. 
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На початку XXI століття співпраця двох країн в різних сферах почала набирати високі темпи, 
в Іраку розгорнули свою діяльність такі великі турецькі компанії, як РАМ, ТЕКФЕК, ГАМА, 
МЕТІШ і ін. Їх зусиллями вже в 2001 р. товарообіг між двома країнами зріс удвічі і склав 720 млн 
дол. Однак розклад сил на міжнародному та регіональному рівнях навколо іракської проблеми 
продовжував впливати на характер і динаміку їх розвитку. 

У міру загострення іракської кризи, ще на етапі підготовки до війни, Туреччина зіткнулася 
з нелегким вибором: підтримати плани свого стратегічного партнера – США і діяти з ними 
в тандемі, або виходити з власних національно-державних інтересів з урахуванням специфіки 
відносин з Іраком. А інтереси Анкари в сусідній країні були численні, і в загальних рисах 
охоплювали наступні напрямки: збереження територіальної цілісності Іраку; встановлення 
контролю над Північним Іраком, де розташовувалися бази бойовиків РПК/ПКК; запобігання 
гуманітарної катастрофи і масового припливу біженців; захист туркменського населення; 
забезпечення безперебійних поставок нафти; компенсація економічних збитків від війни; 
забезпечення участі Туреччини в післявоєнному відновленні Іраку і т.д. 

Перед Партією справедливості і розвитку (ПСР), яка прийшла до влади в листопаді 2002 р. 
стояло важке завдання – в надзвичайно складній міжнародній обстановці визначити позицію країни 
щодо іракської кризи. Офіційна Анкара заявила про свою прихильність мирному вирішенню 
проблеми і, потрібно зазначити, проявляла активність в цьому напрямку. Для запобігання війни і 
вироблення єдиної позиції тодішній прем’єр-міністр А. Гюль зробив численні турне країнами 
регіону, відвідавши Іран, Сирію, Єгипет, Йорданію і Саудівську Аравію1. У січні 2003 р. в рамках 
«активної мирної дипломатії» Анкара ініціювала проведення Наради міністрів закордонних справ 
провідних держав регіону. Позиція Туреччини зводилася до збереження існуючого status-quo і 
перешкоджання змінам, здатним порушити рівновагу і баланс сил в регіоні. У Багдад для зустрічі 
з С. Хусейном була направлена делегація на чолі з міністром зовнішньої торгівлі Туреччини 
К. Тюзменом, який передав іракському лідеру спеціальне послання А. Гюля. 

Анкара неодноразово попереджала Вашингтон про можливі загрози для регіональної 
стабільності в разі початку військових дій, але її голос не був почутий. Тим часом, ряд ключових 
фігур в ПСР і держапараті виступали за деяке ослаблення західного вектора зовнішньої політики 
країни, аргументуючи це тим, що «дотримання чужих інтересів у регіоні пригнічує її потенціал 
до регіонального лідерства»2. 

Не секрет, що в американських планах Туреччини відводилася важлива роль в іракській 
кампанії. Пентагон планував розмістити на її території 62-тисячний військовий контингент і 
відкрити «північний фронт» для вторгнення в Ірак. Прагнучи схилити Анкару до підтримки своїх 
планів, Вашингтон проводив інтенсивні переговори, які проходили в складній внутрішній і 
міжнародній обстановці. Для покриття військових витрат Туреччина розраховувала на американську 
фінансову допомогу і кредити МВФ. Її спроби домовитися про введення своїх військ разом 
з коаліцією на Північ Іраку натрапили на різку протидію курдських лідерів, які прагнули 
не допустити участі Туреччини в післявоєнній долі країни і вважали, що присутність турецьких 
військових завадить реалізації їх власних планів. Вашингтон, який розглядав курдів в якості 
союзників в боротьбі з іракським режимом, не хотів напередодні військової кампанії псувати з ними 
відносини і прохолодно поставився до намірів Анкари. Спочатку Туреччині було обіцяно 
розглянути питання компенсації економічних збитків від війни, однак на завершальному етапі 
переговорів вона не домоглася твердих гарантій як в цьому питанні, так і її участі в післявоєнному 
відновленні Іраку3. Більш того, серйозна опозиція планам Вашингтона з боку Франції та Німеччини 
призвела до того, що в лютому 2003 р., всупереч попередній домовленості, було заблоковано 
рішення НАТО про надання Туреччині відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору 
військову допомогу. Під тиском США і їх союзників розгляд цього питання було перенесено 
до Комітету оборонного планування НАТО, в роботі якого Франція не брала участі4. 
                                                      
1 Kayar, M. (2003). Türk Amerikan İlişkilerinde İrak Sorunu, İstanbul: İQ Kültursanat Yay, 357. 
2 Eligür, B. (2006). Turkish-American Relations Since the 2003 Iraqi War: A Troubled Partnership, Middle East Brief, 
6, 38. 
3 Свистунова, И. (2005). Иракский кризис 2003 г. и турецко-американские отношения, Ближний Восток 
и современность, 5, 87. 
4 Aras, B. (2004). Türkiye ve İrak Krizi, İrak Savaşı Sonrası Ortadoğu, İstanbul: TASAM Yay,165. 
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Відзначимо, що позиція самої Туреччини щодо іракської проблеми формувалася під впливом 
ряду факторів, серед яких визначальними були: протиріччя між урядом і військовими, протистояння 
в ВНЗТ, курдська проблема і загроза територіального розчленування Іраку, побоювання 
поглиблення економічних проблем країни, небажання США давати гарантії безпеки і вирішити 
деякі обґрунтовані вимоги турецької сторони, сильні антивоєнні настрої в суспільстві і т.д. Тому 
Анкара намагалася задовольнити американські вимоги поетапно. У лютому 2003 р. ВНЗТ схвалив 
перший запит уряду про дозвіл американському командуванню провести інспекцію військових 
об’єктів на території країни. Під тиском Вашингтона 25 лютого 2003 року уряд направив 
до парламенту другий запит про отримання дозволу для відправки турецьких військових за кордон і 
дислокації на території країни іноземного контингенту. Всупереч очікуванням, запит не отримав 
необхідного числа голосів депутатів; тільки після третього звернення уряду вони проголосували за 
надання США і союзникам права використання повітряного простору країни у військових цілях1. 
Підсумки голосування стали неприємною несподіванкою для Вашингтона і привели до утворення 
серйозної тріщини в стратегічне партнерство. У відповідь стали звучати різкі заяви на кшталт 
«з Туреччиною або без неї ми готові до війни», «перемога над саддамівською армією можлива і без 
«північного фронту» і т.д., а деякі навіть вимагали «покарати» Анкару. 

Процес політичного врегулювання в Іраку після війни 2003 р. виявився тривалим і складним і 
зажадав від Анкари посилення іракського вектора своєї регіональної політики. На даному етапі вона 
прагнула налагодити нормальні відносини з його новою владою і брати участь у післявоєнній 
відбудові країни. Важливим аспектом врегулювання політичного процесу Анкара вважала також 
встановлення діалогу і конструктивних зв’язків з представниками всіх національних та етно-
конфесійних груп. У зв’язку з цим відзначимо, що при визначенні основних напрямів регіональної 
політики правляча ПСР виходила з рекомендацій відомого політика, професора А. Давутоглу, одним 
з аспектів якої була політика «нульових проблем» з сусідами2. 

У післявоєнний період одним з найбільш гострих проблем у двосторонніх відносинах 
залишалася нейтралізація терористичної діяльності РПК/ППК, чиї бойовики діяли з баз, 
розташованих в Північному Іраку. Якщо раніше турецька армія періодично проводила проти них 
транскордонні операції спочатку за домовленістю з С. Хусейном, потім користуючись безвладдям 
в «зоні безпеки», то після війни реальна влада на півночі перейшла в руки курдських партій, а лідер 
ДПК – М. Барзані став главою КАР. У червні 2004 р. РПК/ПКК перервала свій п’ятирічний 
мораторій про одностороннє припинення вогню. Хоча Анкара неодноразово зверталася 
до військового командування коаліції вжити рішучих заходів щодо припинення її діяльності, була 
відповідь – «проблема буде розглянута в потрібний час», при цьому давалося зрозуміти, що ні про 
які самостійні дії з боку турецької армії мова йти не може3. Високопоставлені представники 
Вашингтонської адміністрації запевняли Туреччину, що американські війська будуть нарощувати 
зусилля, спрямовані на викорінення бойовиків РПК/ПКК, що сховалися в горах Канділ на кордоні 
Іраку, Ірану і Туреччини4. Відомо, що курди виступали проти присутності турецьких військових 
на контрольованих ними територіях, а зі зміною їх статусу і посиленням позицій після війни 
проблема набула більш складний характер. Нова ж влада в Багдаді визнавала, що армія і сили 
безпеки поки не в змозі проводити повномасштабні операції проти терористичних груп в країні. 

З 2007 р. ситуація в даній сфері стала змінюватися на краще – в ході візиту прем’єр-міністра 
Іраку Н. аль-Малікі в Анкару в серпні 2007 року був підписаний Меморандум про згоду, в якому 
наголошувалося на необхідності нейтралізації діяльності всіх терористичних угруповань 
на території Іраку, а у вересні міністри закордонних справ підписали Угоду про співпрацю 
з тероризмом та забезпечення безпеки на спільному кордоні5. Підписання цих документів відкрило 
перед Анкарою нові можливості – 17 жовтня 2007 р. ВНЗТ схвалив запит уряду про надання 
строком на рік повноважень на проведення операцій проти бойовиків РПК/ПКК в Північному Іраку. 
                                                      
1 Bila, F. (2003). Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da İrak Savaşları, Ankara: Umit Yay., 205. 
2 Davudoglu, A. (2010). Turkey’s zero problems foreign policy <http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/05/20> 
(2019, травень, 07). 
3 Уйсал, Г. (2008). Курдская проблема в турецко-американских отношениях, Ключевые игроки в «большой 
игре» в Азии в начале XXI в. Москва, 298. 
4 Tisdall, S.(2007). US struggles to avert Turkish intervention in Northern Iraq, The Guardian, 22 March. 
5 Ali, A.A. (2011). Iraq-Turkey relations after 2003, Journal of the College of Basic Education, 17 (70), 24. 
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В ході офіційних візитів до Туреччини в березні 2008 р. президента Іраку Дж. Талабані, а в грудні 
того ж року прем’єр-міністра Н. аль-Малікі була досягнута домовленість про взаємодію в питаннях 
безпеки і боротьбі з терористичними групами в регіоні1. «Проблема Північного Іраку» для Анкари 
була тісно пов’язана із забезпеченням політичних прав туркменського населення в рамках єдиної 
іракської держави, а також питанням статусу Кіркука. Курди прагнули перетворити його в столицю 
КАР, Туреччина ж виступала за надання цьому місту особливого статусу, що виключає його 
входження до складу курдської автономії2. 

Особливу увагу в поствоєнний період було приділено розвитку і поглибленню економічного 
співробітництва між двома країнами. Ірак був зацікавлений у взаємовигідних партнерських 
відносинах з міцно інтегрованою в світовий ринок Туреччиною. Успішний розвиток співробітництва 
дозволяло Туреччині розширити ринки збуту, що в свою чергу посилювало її регіональні позиції 
в цілому. У зазначений період двосторонні економічні зв’язки між двома країнами мали тенденцію 
зростання. Так, якщо в 2003 р. товарообіг становив всього 940 млн дол., 2007р. – 3,5 млрд дол., то вже 
в 2008 році він досяг 6 млрд дол.3. З червня 2003 р. Туреччина відновила поставки нафтопродуктів, 
продовольства, води і електроенергії в Ірак. В кінці 2004 р. в Багдаді і низці великих міст були 
відкриті відділення турецьких банків «Зіраат» і «Вакифбанк». В цілому ж до 2005 р. турецькі 
підрядники брали участь в реалізації 110 проектів на загальну суму в 1,5 млрд дол. 

Візит до Анкари урядової делегації на чолі з прем’єр-міністром Іраку Н. аль-Малікі в кінці 
2008 року був присвячений питанням поглиблення економічного співробітництва між двома 
країнами, а в ході візиту міністра закордонних справ Х. Зебарі (січень 2009 року) обговорювалися 
головним чином проблеми безпеки. Була досягнута домовленість в рамках тристороннього 
(Туреччина–США–Ірак) механізму по боротьбі з тероризмом створити в Ербілі об’єднаний 
командний центр, який мав координувати їх дії і здійснювати обмін розвідданими. Багдад і Анкара 
були зацікавлені в налагодженні нового формату співпраці, не чекаючи виведення американських 
військ з Іраку. 

Питання боротьби з тероризмом, а також розширення двостороннього торговельно-
економічного співробітництва були в центрі уваги офіційного візиту президента Туреччини А. Гюля 
в Багдад в березні 2009 р. За його підсумками було підписано комплексну угоду про економічне 
партнерство, відповідно до якого сторони взяли на себе зобов’язання надати один одному режим 
найбільшого сприяння у сфері транзитних перевезень, усунення тарифних бар’єрів в торгівлі та 
інвестиціях4. Черговим кроком на шляху розширення двосторонніх зв’язків став візит прем’єр-
міністра Туреччини Р. Т. Ердогана в Багдад в липні 2009 р. Головним його підсумком було 
підписання угоди про створення Вищої Ради стратегічної співпраці, яка представляла собою новий 
формат поглибленої міждержавної кооперації5. 

Згідно з досягнутою домовленістю, 17-18 вересня 2009 року в Стамбулі пройшло перше 
засідання Ради, за підсумками якого було підписано понад 40 угод і меморандумів про 
взаєморозуміння в різних сферах, в тому числі в галузі енергетики, видобутку і транспортування 
нафти і природного газу, створення вільних економічних зон, а також розробки спільних проектів 
в галузі сільського господарства, охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища6. 

15 жовтня 2009 року прем’єр-міністр Туреччини Р. Т. Ердоган в супроводі групи міністрів 
разом з прем’єр-міністром Іраку Н. аль-Малікі взяв участь у другому засіданні Вищої ради у 
Багдаді. Сторони підписали близько 50 меморандумів про взаєморозуміння в різних сферах. Візит 
А. Давутоглу в супроводі делегації турецьких ділових кіл наприкінці жовтня 2009 р. був примітний 

                                                      
1 Al-Ubeydi, M.X. Al-İrak va-l-buldan al-qarib, <alwatanvoice.com/content-151749.html> (2019, травень, 07). 
2 Saatçı, S. (2007), Tarihten Günümüze İrak Türkmenleri, İstanbul: Ötüken Neşriyyat A.Ş., 289. 
3 Cagaptay, S., Evans T. (2012), Turkey’s Changing Relations with Iraq, The Washington Institute for Near East 
Policy,122, 132. 
4 Turunc, H. (2009), Turkey’s global strategy: Turkey and Iraq. LSE IDEAS, London School of Economics and 
Political Science, 41. Türkiye-Irak Arasında İmzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Belgesi. 
<http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Bolgeler/ortadogu/irak/Ortak%20Siyasi%20> (2019, травень, 07). 
5 MFA.GOV.TR (2019).Türkiye-Irak Arasında İmzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Belgesi. 
<http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/Bolgeler/ortadogu/irak/Ortak%20Siyasi%20> (2019, травень, 07). 
6 Odayszaman (2019). Turkey-Iraq free trade agreement needed to boost ties <http://www.todayszaman.com/news-
210385-106-turkey-iraq-free-trade-agreement-needed-to-boost-ties.html> (2019, травень, 10). 
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тим, що вперше міністр закордонних справ Туреччини відвідав столицю КАР – Ербіль, де провів 
переговори з М. Барзані та іншими курдськими лідерами. А. Давутоглу також взяв участь в 
офіційних церемоніях відкриття консульств Турецької Республіки в містах Басра і Мосул. В ході 
переговорів М. Барзані відзначив внесок Анкари в процес стабілізації і економічного розвитку 
регіону, а також висловив підтримку крокам турецького уряду за рішенням курдської проблеми в 
контексті політики «демократичного прориву». У свою чергу А. Давутоглу заявив про намір 
Туреччини відкрити консульства в столиці автономії – Ербілі, а також Кіркук1. 

Щільна залученість Туреччини в іракські справи зробили її одним з серйозних посередників 
в справі врегулювання політичної кризи після парламентських виборів в Іраку в березні 2010 р. 
Хоча вона дала зрозуміти, що має намір зберегти «рівну дистанцію між усіма групами», інтенсивні 
візити до Анкари практично всіх значущих фігур іракського політичного істеблішменту вказували 
на те, що її підтримка дуже важлива і може дати додаткові шанси в новому внутрішньополітичному 
розкладі2. У загальних рисах позиція Анкари зводилася до формування в Іраку уряду, здатного 
дотримуватися балансу сил, забезпечити безпеку і політичну стабільність, домогтися національного 
примирення і економічного процвітання, а також який має хороші відносини з сусідами та іншими 
державами регіону. 

Після формування в Іраку нового уряду Туреччина продовжила нарощувати активність 
в іракському напрямку. У березні 2011 року прем’єр-міністр Туреччини Р. Т. Ердоган відвідав 
Багдад і столицю КАР – Ербіль. У фокусі переговорів в Багдаді були проблеми економічного 
співробітництва, а також спільна боротьба з тероризмом. Він виступив на засіданні турецько-
іракського ділового форуму, відзначивши стійку тенденцію зростання обсягів двосторонньої 
торгівлі при різкому дисбалансі на користь Туреччини. Турецький прем’єр-міністр заявив про 
необхідність створення нового контрольно-пропускного пункту на кордоні, оскільки зрослий 
торговий оборот перевищив пропускну здатність єдиного митного пункту Хабур3. 

Р. Т. Ердоган виступив також перед депутатами парламенту, ставши першим прем’єр-
міністром іноземної держави, яка звернулася до іракських парламентаріїв. Він закликав до єдності 
різних етно-конфесійних груп на основі загальної іракської ідентичності, що було підкріплено його 
зустрічами з представниками сунітів, шиїтів, туркмен і курдів. Р. Т. Ердоган побував також 
в священному місті мусульман-шиїтів Неджефі, відвідав гробницю імама Алі і зустрівся з духовним 
лідером іракських шиїтів А. ас-Сістані. Візит Р. Т. Ердогана в Ербіль став першим відвідуванням 
прем’єр-міністра Туреччини столиці КАР, що також було знаковою подією. В Ербілі він зустрівся 
з М. Барзані і взяв участь в церемонії відкриття турецького консульства і аеропорту, побудованого 
турецькими підрядниками. 

Візит Р. Т. Ердогана в Ірак відбувся в той період, коли регіон стрясали події «арабської 
весни». Він збігся також за часом із завершальною фазою американської військової присутності 
в цій країні. Тому інтенсифікація багатопланового співробітництва між двома країнами стала 
не тільки засобом реалізації їх економічних і політичних інтересів, а й сприяла зміцненню позицій 
Анкари і Багдада в регіоні. Прагнення до поліпшення відносин з іракськими шиїтами і курдами 
свідчило про намір Туреччини надати турецько-іракському зближенню незворотного характеру і 
послабити вплив в «іракські справи» інших регіональних і глобальних гравців. В цілому ж велика 
залученість Туреччини в регіональні процеси стала результатом послідовної диверсифікації 
зовнішньої політики, яка посилила її позиції в регіональному балансі сил. 
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Комплексне дослідження будь-якої теорії управління передбачає пряму або ж опосередковану 
оцінку її теоретичних положень і наслідків практичного застосування. Однак складність реалізації і 
неможливість провести повноцінні експерименти обмежує можливості ґрунтовної перевірки всіх її 
припущень. Тому часто єдиною можливістю формування адекватних оцінок є побудова можливих 
світів, в яких припускається реальність деякої сукупності умов. Для зручності аналізу отриманий 
гіпотетичний результат часто реалізується у вигляді опису можливої реальності. В межах 
філософського дискурсу, подібні спроби завершуються формулюванням припущень, побудовою 
футурологічних прогнозів, або ж проведенням мисленнєвих експериментів. Автори подібних 
концептів обмежені строгими принципами наукової творчості і не мають змоги приділити увагу 
всім аспектам альтернативної соціальної реальності. 

У цьому аспекті художня література має очевидні переваги. Вона відкриває перед творцем 
можливого світу широкий простір для експериментів, обмежений лише законами логіки і 
соціокультурним контекстом. Саме тому, у ХХ столітті, коли виникає гостра потреба в апробації 
соціально-політичних концепцій і управлінських теорій, з’являється велика кількість творів 
утопічного і антиутопічного жанру. Незважаючи на те, що соціально-політичні наслідки 
впровадження певних систем управління цікавили авторів більше, ніж перевірка ефективності 
теорій, на базі яких вони розроблялися, деякі твори утопічного і антиутопічного жанру мають 
значний евристичний потенціал. Оцінку таких проектів, а якщо точніше, то оцінку висловлювань 
про можливу дійсність здійснюють за допомогою аналізу контрфактуалів. 

Побудова можливих світів також дає змогу посилити евристичний потенціал реконструкції 
науково-дослідницьких програм. Компаративний аналіз теоретичних конструктів спроможний 
виявити приховані наслідки їх застосування та логічні наслідки, які прямо не випливають 
із засновків. Досліджуючи можливі світи, у яких та чи інша програма могла б бути реалізована, ми 
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отримуємо можливість добрати адекватні критерії для її оцінки. В першій половині ХХ століття 
спробу проведення подібного аналізу було реалізовано у творі О. Хакслі «Прекрасний новий світ». 
Альтернативна соціальна реальність, побудована за принципами наукової організації виробництва 
Г.Форда, покликана забезпечити комплексну оцінку потенціалу дослідницької програми. 

У своїй праці «Моє життя, мої досягнення» Г. Форд стверджував, що сучасна йому система 
господарювання потребує тотальної реорганізації на базі парадигми школи наукового управління. 
Основна мета подібної діяльності за Г. Фордом – подолання економічних криз, оптимізація 
фінансової системи і загальна стабілізація економіки1. Обмеживши сферу застосування 
методологічних підходів школи наукового управління тільки промисловим виробництвом Г. Форд 
не вніс жодних пропозицій стосовно формування людських потреб. Навпаки, за його словами, 
виробник повинен йти за потребами споживача. Однак сама логіка реформування системи 
господарювання в цілому передбачає можливість активного формування потреб споживачів, 
керування їх цілями та інтересами. Повністю завершити логічний розвиток ідеї оптимізації сфери 
виробництва і споживання таким менеджерам як Г. Форд заважала система ліберальних цінностей. 
Проте в інших духовно-моральних координатах подібні табу можуть бути повністю усунені. 
О. Хакслі при побудові можливого світу твору «О дивний новий світ!» припускав повну відмову 
суспільства від цінностей людської свободи в обмін на щастя і стабільність. Така парадигма 
відкриває нові перспективи для експериментів. 

Теоретичні підстави для застосування принципів організації промислового виробництва 
в інших сферах суспільного виробництва ми знаходимо в творчості Г. Форда та інших теоретиків 
школи наукового управління. Обґрунтовуючи їх універсальність Г. Форд стверджував, що їх 
всезагальність обумовлена природністю. Саме тому Г. Форд прагнув, щоб його управлінські ідеї 
отримали широке застосування і визнання2. 

Одним із універсальних принципів виробництва Г. Форд вважав відсутність страху перед 
майбутнім і відмову від поваги до минулого3. З самого початку Г. Форд постулював, що метою його 
діяльності є не дохід, а служіння суспільству. За таких обставин евристичний потенціал базових 
принципів виробництва виходить за межі методологічних правил організації праці і претендує на 
статус світоглядної орієнтації. У творі О. Хакслі інтенцію Г. Форда керівники нової держави 
застосовують в якості принципу організації матеріального і духовного виробництва. Артефакти 
старої культури вважаються небажаними і приховуються від суспільства:  

«Але чому ця книжка заборонена? – запитав Дикун. Він так зрадів зустрічі з чоловіком, який 
читав Шекспіра, що від збудження забув про все інше. Головконтролер знизав плечима. – Тому що 
вона – старий мотлох, і це головна причина. Старі речі нам не потрібні. – Але старе буває 
прекрасним. – Тим більше, коли воно прекрасне. Краса приваблива, а ми не хочемо, щоб людей 
приваблювали старі речі. Треба, щоб їм подобалося нове»4. 

Принцип орієнтації на інновації пропонувалось застосувати також і в педагогіці. Такі методи 
навчання як гіпнопедія могли б зайняти ключове місце в системі освіти і соціалізації громадян.  

Принцип оптимізації виробничого процесу у Г. Форда поєднувався з гуманними підходами 
до вирішення проблеми працівників з обмеженими можливостями. Люди з інвалідністю мали змогу 
працювали на конвеєрах заводів Форда, виконуючи ту роботу, яка була їм під силу. Роботу могли 
отримати навіть люди з вадами зору5. В антиутопії О. Хакслі застосування принципу розподілу 
обов’язків між працівниками з обмеженими можливостями знаходить несподіване застосування. 
Держава, шляхом активного втручання в процес формування ембріона, визначає рівень 
фізіологічного і психічного розвитку особистості. Якщо на конвеєрах Г. Форда займали місце люди, 
які отримали певні вади у результаті нещасного випадку, то у можливому світі О. Хакслі держава 
продукує інвалідів відповідно до потреб виробництва: «Вам, бачу, не подобаються наші групи 
Бокановського, але я запевняю вас, вони той фундамент, на якому будується все інше. Вони – 
стабілізуючий гіроскоп, який дозволяє ракетоплану держави витримувати неухильний курс»6. 
                                                      
1 Форд Г. (2015) Моє життя та робота. Київ: Наш Формат, 167. 
2 Там само, 11. 
3 Там само, 29. 
4 Хакслі О. (1994) Прекрасний новий світ. Київ: Всесвіт 5/6, 7, 104. 
5 Форд Г. (2015) Моє життя та робота. Київ: Наш Формат, 138. 
6 Хакслі О. (1994) Прекрасний новий світ. Київ: Всесвіт 5/6, 7, 106. 
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Гуманістичні підходи школи наукового управління, спрямовані на вирішення соціальних 
проблем в антиутопічному соціумі, трансформуються в тотальне втручання в саму людську природу 
і планове виробництво людей з певним типом фізичного і психічного розвитку для збереження 
соціальної ієрархії і соціальної стабільності: «Ну ні, нам ще жити не набридло, – засміявся Монд. – 
Наш девіз – щастя й стабільність. Суспільство лише з альф обов’язково буде нестабільним і 
бідолашним»1. 

Однак певні методологічні підстави для теоретичного виправдання втручань в людську 
природу ми знаходимо в біографії самого Г. Форда. На його фабриках надбавки до зарплатні 
позбавлялись робітники, які зловживали у вільний від роботи час алкоголем, витрачали всі 
зароблені гроші і не відповідали «фордівським» стандартам поведінки2. 

Окрім того сам Г. Форд чітко розмежовував потреби матеріального виробництва і цілі 
соціально орієнтованих проектів. Г. Форд відмовлявся від класичної схеми соціального захисту 
громадян з особливими потребами, виправдовуючи місця на конвеєрі для інвалідів винятково 
потребами виробництва3. Такий підхід до соціальних проблем для приватного підприємця, який не 
забов’язаний займатись проблемами опіки малозабезпечених верств, є економічно виправданим. 
Однак, в можливому світі О. Хакслі самі соціальні інститути екстраполюють підходи до організації 
промислового виробництва на соціальну сферу. В результаті чого змінюється усталене розуміння 
людської природи, а також низку проблем пов’язаних з людською свободою. В можливому світі 
О. Хакслі інтереси колективу не лише стоять вище інтересів індивіда, але і формуються завдяки 
активному втручанню в онтогенез і психічне життя людини.  

Вся система управління суспільством майбутнього вибудована довкола основної цінності – 
стабільності, яка одночасно є і ідеалом і метою. Причому розуміння мети функціонування системи 
керівниками і керованими розуміється по-різному. Якщо управителі чітко називають стабільність 
системи найголовнішим завдання своєї діяльності, то громадяни сприймають базову цінність крізь 
призму власних потреб. Стан перманентного задоволення базових прагнень отримує назву «щастя»: 
«Універсальне щастя може безупинно крутити колеса, істина й краса так не можуть. І, звичайно, 
коли маси захопили політичну владу, верховенствувати стали щастя й комфорт, а не істина й 
краса»4. 

Досягнення основної мети – збереження внутрішньої рівноваги соціальної системи і 
стабільності забезпечується шляхом вирішення низки локальних завдань. Запозичуючи 
методологічні підходи з теорії школи наукового управління керівники держави адаптують принципи 
організації ефективного виробництва на промисловому підприємстві до потреб суспільного 
виробництва. Соціум і людина втрачають самостійну цінність і розглядаються лише як елементи 
системи, які можна і потрібно змінювати для виконання базових завдань. Проблема свободи 
індивіда, як сукупність невідомих, вирішується, так само як і в інших утопіях шляхом активного 
втручання керуючої системи в процес формування потреб. Повністю усувається сім’я, як осередок 
первинної соціалізації особистості, а на її місце приходить фабричне виробництво людини. 
Послідовно переносячи принципи управління фабрикою, описані Г. Фордом, на суспільство, 
керівники утопічної держави вирішують застосувати математичні методи для обчислення точної 
кількості працівників, занятих в різних сферах виробництва: «Оптимальний склад населення, – 
провадив Мустафа Монд, – змодельований на зразок айсберга – вісім дев’ятих під водою, внизу, а 
одна дев’ята – над водою, вгорі»5. 

Проблема вільного вибору своєї соціальної траєкторії повністю усувається за рахунок методів 
активного впливу на фізіологічні, анатомічні і психологічні аспекти людського життя. 
«Промислове» виробництво нових поколінь людей мало чим відрізняється від виробництва 
консервованих овочів. Специфічних ознак людський організм набуває за рахунок дозування кисню і 
поживних речовин на перинатальному етапі: «Але для чого вам потрібно морити ембріон? – запитав 
допитливий студент. – Осел, – сказав Директор по довгій мовчанці. – Хіба тобі не приходить 
                                                      
1 Хакслі О. (1994) Прекрасний новий світ. Київ: Всесвіт 5/6, 7, 106. 
2 Костенко Е. П. (2014) История менеджмента: учебное пособие. Ростов-на-дону: Издательство Южного 
федерального университета, 258. 
3 Форд Г. (2015) Моє життя та робота. Київ: Наш Формат, 136. 
4 Форд Г. (2015) Моє життя та робота. Київ: Наш Формат, 109. 
5 Хакслі О. (1994) Прекрасний новий світ. Київ: Всесвіт 5/6, 7, 107. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 68

в голову, що епсилон-ембріон мусить мати також епсилонське середовище, а не тільки епсилонську 
спадковість?!»1. 

Маючи на увазі, що подібні описи, запропоновані автором, використовуються швидше для 
привернення уваги читача і фокусування його уваги на етичних проблемах втручання в людську 
природу. Однак, в той же час, подібні підходи, незважаючи на їх «нетиповість», чудово вписуються 
в логіку використання наукових методів для вирішення соціальних проблем. Уявити, що такі 
наслідки застосування методів управління підприємством, нехай навіть, теоретично 
пропрацьовувались У. Тейлором або Г. Фордом практично неможливо. Можливий світ, описаний 
О. Хакслі, побудований в принципово іншій системі духовно-моральних координат.  

Диференційоване виробництво на думку Г. Форда повинно не лише сприяти зростанню 
ефективності праці, але й вирішувати проблему соціального захисту неповносправних громадян2. 
При цьому сам Г. Форд пропонує розв’язувати поставлені завдання без урахування норм 
традиційної моралі. 

Зокрема Г. Форд пропонував на базі теорії школи наукового управління реформувати тюрми, 
лікарні і школи. Заради зменшення навантаження на бюджет і вирішення проблеми соціалізації 
злочинців необхідно залучити їх до диференційованого виробництва. План Г. Форда передбачав 
виплату ув’язненим заробітної плати, яку вони могли використовувати після звільнення, або ж 
утримувати сім’ю. Залучення до роботи на каменоломнях Г. Форд вважав марнотратством3. 
Обґрунтовував Г. Форд таку модель функціонування пенітенціарних закладів можливістю 
ефективніше використовувати бюджетні кошти. Розмірковуючи про різновиди філантропії Г. Форд 
обстоює думку, що найкращим її різновидом є той, за якого створюються умови в яких злиденний 
може сам себе прогодувати. Система соціального забезпечення повинна бути продуктивною, 
резюмує Г. Форд4. Виходячи з такого розуміння філантропії, він також пропонував реформувати 
навчальні заклади. Залучення учнів до виробництва дозволить школам перейти на самозабезпечення 
і розвинути у молоді навики ефективної праці. Навчальний процес також побудований навколо 
вирішення практичних завдань. Зокрема на уроках математики учні розв’язували задачі пов’язані 
з логістикою, механікою і виробництвом. Для перевірки своїх ідей Г. Форд відкрив школу, в якій 
навчалось кілька сотень учнів. Інший проект – нова лікарня повинна була підвищити якість 
медичних послуг і зробити сферу медицини самодостатньою. За задумом Г. Форда реалізувати 
окреслені цілі керівники установи повинні були завдяки принципам диференційованого 
виробництва і наукового підходу до організації діяльності закладу. Однак лікарня, так само як і 
школа не змогли перейти на самозабезпечення. Незважаючи на декларовані цілі – розвиток установ 
соцзабезпечення, ідеї Г. Форда мали несподівані для нього логічні наслідки. 

Прагнення подолати соціальні стереотипи заради можливості застосування методологічних 
підходів до вирішення проблем пов’язаних з виробництвом у сфері соціального виробництва 
з самого початку містило в собі внутрішню суперечність, яку сам Форд в силу свого оптимізму 
не брав до уваги. Застосування логіки матеріального виробництва до сфери духовного виробництва 
призводить до знеособлення людини і її опредметнення. О. Хакслі в своїй антиутопії дотримувався 
логіки Г. Форда і моделює найбільш вірогідні наслідки безконтрольного застосування принципів 
диференціального виробництва в сфері соціального забезпечення. 

Виокремлення ідеї людського щастя у якості ключового орієнтира розвитку соціального 
виробництва призвело б до недооцінки тих сфер, які не дають практичного результату 
в короткостроковій перспективі. Ті ж сфери духовного виробництва, які не можливо 
комерціалізувати, але які відіграють вирішальну роль у формуванні людської особистості, вірогідно 
були б нівельовані. Інтуїтивно розуміючи наслідки таких реформ, О. Хакслі змоделював ситуацію, 
в якій освіта, мистецтво і навіть наука розвиваються тією мірою, у якій вони здатні забезпечувати 
потреби виробництва в робочій силі: «А я в свій час був непоганим фізиком. Навіть занадто, щоб 
усвідомити – вся наша наука – щось на зразок куховарської книжки з правовірною теорією 
куховарства, в якій нікому не дозволено сумніватися чи ревізувати рецепти, до яких не можна 

                                                      
1 Там само, 7. 
2 Форд Г. (2015) Моє життя та робота. Київ: Наш Формат, 136. 
3 Там само, 263. 
4 Там само, 267, 
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нічого додавати без спеціального дозволу головного кухаря»1. Керівники утопічної держави 
відмовляються від розвитку заради отримання короткострокових здобутків і підтримання балансу 
системи. Розвиток творчого потенціалу особистості приноситься в жертву примітивним 
задоволенням, які однак сприяють отриманню суспільством короткострокової вигоди. 

У своїй утопії О. Хакслі також змоделював можливі наслідки для суспільства фордівського 
ідеалу служіння людям працею2. Керівник утопічної держави М. Монд сприймає власну роботу, як 
покликання, що в свою чергу заважає об’єктивно оцінювати доцільність управлінських рішень. 
Ірраціональний пафос Мустафи Монда не є авторською вигадкою О. Хакслі чи вимогою жанру. 
Г. Форд дійсно намагався застосувати методологічні підходи до організації виробництва в інших 
сферах життєдіяльності суспільства, ігноруючи при цьому їх внутрішню специфіку. Подібні 
трансформації мали на меті зміну підходів до ведення господарювання в усіх секторах економіки. 
Ірраціональна віра Г. Форда в універсальність підходів школи наукового управління суперечила 
самій методології, орієнтованій на строгу раціоналізацію виробничих процесів. З огляду 
на ентузіазм Г. Форда і претензію на революційну новизну його ідей можна припустити, що за Що ж 
стосується вірогідності реалізації сценарію антиутопії і правомірності припущень О. Хакслі, то тут 
варто звернути увагу й на тип раціональності в межах якого формується концепція Г. Форда. 
Теоретики школи наукового менеджменту вирішували теоретичні проблеми організації ефективного 
виробництва в руслі класичної наукової раціональності. Як відомо, характерною рисою цього стилю 
мислення є специфічна логіка побудови теоретичних схем на стадії гіпотези, яка ґрунтувалась 
на актуальній для дослідницької програми картині світу. Г. Форд у цьому контексті залишається 
послідовним прихильником механістичної картини світу, і саме ця орієнтація визначає його 
розуміння завдань власної програми і способів їх вирішення. 

У рамках свого підходу Г. Форд не відкидав важливість інших сторін людської 
життєдіяльності, окрім виробничих відносин. Однак його модель людини, яку можна 
реконструювати виходячи з пропозицій Г. Форда, ігнорує значення міжособистісних стосунків. 
Фордівська людина швидше нагадує гвинтик всесвітньої фабрики, аніж самодостатнього учасника 
виробничих відносин з колосальним творчим потенціалом. Такий підхід до розуміння людини 
знайшов своє відображення в теорії мотивації праці і виробничої дисципліни. Саме ці гіпотези 
дослідницької програми Г. Форда верифікував О. Хакслі в альтернативній реальності своєї 
антиутопії. 

Уявлення про те, що наукові принципи, будучи спрямованими на усунення випадковостей і 
побудову досконалого ланцюга прийняття рішень, є найефективнішим засобом підвищення 
ефективності виробництва призводять до знецінення людини і зміни пріоритетів управління. При 
оцінці можливих наслідків реалізації проектів Г. Форда слід також враховувати соціально-
політичний і культурний контекст. Ядро дослідницької програми школи наукового управління 
формувалось в кінці ХІХ – поч. ХХ ст., в часи, деяких умов виникнення утопічного суспільства 
на зразок того, яке описує О. Хакслі. 

коли світова спільнота мала ще недостатньо емпіричного досвіду для адекватної оцінки 
наслідків застосування принципів індустріалізації до різних сфер матеріального і духовного 
виробництва. Успіхи науки вражали свідомість сучасників і слугували безумовним доказом її 
ефективності. Досвід Першої та Другої світових воєн дозволив поглянути на проблему взаємодії 
людини та технології в контексті дегуманізації різних сфер життя світової спільноти і росту 
потенціалу самознищення. Принцип тотальної раціоналізації, запропонований теоретиками школи 
наукового управління, утверджувався за рахунок зменшення уваги та ігнорування інших сторін 
людського життя. Але у всій своїй повноті негативні наслідки такого нехтування постали перед 
сучасниками уже після завершення Першої світової війни.  

Антиутопія О. Хакслі акумулювала в собі досвід розчарування в раціональності, як 
універсальному принципі вирішення стратегічних завдань людини і суспільства. Звісно ж подібна 
критика не могла повністю заперечити цінність теоретичних розробок школи наукового управління, 
однак вона сприяла активізації пошуків альтернативних моделей управління і стимулювала 
розробку альтернативних дослідницьких програм. Окремі досягнення Г. Форда, У. Тейлора і інших 

                                                      
1 Хакслі О. (1994) Прекрасний новий світ. Київ: Всесвіт 5/6, 7, 108. 
2 Форд Г. (2015) Моє життя та робота. Київ: Наш Формат, 277. 
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представників цього напряму не втратили свої методологічної значимості і сьогодні. Однак 
претензії на фундаментальність і універсальність були остаточно відкинуті після оцінки можливих 
наслідків реалізації подібних проектів. Твір О. Хакслі в цьому відношенні є швидше певною 
спробою підбиття підсумків критичного аналізу і надання їм зручної для сприйняття форми. 
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"ATHLETIC BODY" AND "ATHLETIC SOUL"  
AS POST-EXISTENTIAL MEANINGS IN MODERN  
META-ANTHROPOLOGY 

The problems of post‐existential explication of the achievements of modern meta‐anthropology 
in the system of physical culture and sports worldview are considered. It describes the content 
of  new  emotional  shapes:  "athletic  body"  and  "athletic  soul"  in  the  concept  of  personal, 
personalist  and  communicative  qualities  of  being  an  athlete  in  the  process  of  competitive 
activity.  "Athletic  Body"  is  an  inspired  body,  where  the  emphasis  shifts  towards  the  creative 
spiritual energy of the physical, biological, mechanical, sexual, and of the carnal body in general. 
The  athlete  always  tries  to  go  beyond  the  bounds  of  bodily  givenness  and  symbolizes  in  the 
competitions the potential possibilities of his own bodily organism in pursuit of perfection. 
Keywords: meta‐anthropology, athletic body, athletic soul, post‐existential thinking. 

Вступ. Вважається, що західноєвропейські мислителі П.-М.Фуко, М. Барт, М. Мерло-Понті, 
Ж. Дельоз, Ж.-Л. Нансі, Е. Левінас та інші ввели у ХХ ст. поняття «тіло» та похідне від нього 
«тілесність» в інструментальне поле сучасної філософії, психології, соціології, культурології, 
етики, естетики, хоча воно має багату традицію смислоутворення. Останнім часом «тіло» стало 
одним із глобальних принципів посткультури та виступає своєрідною антитезою до поняття 
«духовність». Проблемою артикуляції тіла і тілесності у світовій філософській думці сповнені всі її 
сучасні напрямки від неомарксизму, неофройдизму до аналітичної філософії, постмодернізму та 
постекзистенціалізму. 

Якщо оминути в межах нашої тематики численні історичні екскурси, антропологічні студії 
українських філософів, то можна констатувати, що сучасна філософська антропологія шукає нових 
світоглядних засад, які б долали усталені класичні розуміння психосоматичної сутності людини 
у порівняльних вимірах з іншими біологічними видами. Постмодерністська філософія доповнила мовний 
арсенал, що позначає предметно-тілесний світ людини, поняттями: «тілесні практики», «тілесна 
топографія», «ландшафт», «поверхність», «феноменологічне тіло», «соціальне тіло», «культурне тіло», 
«еротичне тіло», «текстуальне тіло», «внутрішнє і зовнішнє тіло», «абсолютне тіло». 

У наведеному вище ряді характеристик тіла не вистачає поняття «спортивне тіло» та 
«спортивна душа», своєрідність характеристик яких могла б стати предметом вивчення нової 
«філософії спорту» як міждисциплінарної світоглядної галузі знань та доповнювало б філософсько-
антропологічну складову у загальному наукознавстві. 

Гіпотеза: висхідними категоріями філософії спорту як галузі суспільно-теоретичного знання є 
«спортивне тіло», яке має специфічні антропологічні параметри, а також – «спортивна душа», що 
характеризує духовний світ спортсмена. 

Мета роботи: завдяки екстраполяції основного питання філософії на теоретичну базу фізичної 
культури і спорту обґрунтувати висхідні категорії понятійного апарату нової гуманітарної 
дисципліни – філософії спорту. 
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Матеріал і методи. Організація досліджень.. Aналіз літературних джерел, цілеспрямоване 
опитування спортсменів на предмет їх самовідчуття у сфері фізкультурно-спортивної 
життєдіяльності і повсякденній культурі. 

Методи дослідження. Робота ґрунтується на використанні методів діалектичної логіки 
сходження від абстрактного до конкретного, феноменологічної редукції, компаративного. 

Результати досліджень. Спорт маніфестує весь апофеоз цивілізаційних перипетій людського 
тілесного буття, що відображається у різноманітних філософсько-духовних практиках і вдало 
акумулюється в постекзистенціалістському мисленні. «Сучасний спорт є не просто породженням 
відповідних методологічних передумов, але й сприяє зміні уявлень про характеристики тілесності і 
соціальний статус людського тіла як такого», – пишуть Газнюк Л.М., Семенова Ю.А.1 

До речі, термін “постекзистенциалістське мислення”, до котрого ми в подальшому будемо 
апелювати, вводять в науковий обіг українські автори Г. Ємельяненко, К. Райда, С. Шевченко, котрі 
позначають ним “сукупність різноманітних культурологічних синтезів класичного екзистенціалізму 
з різними галузями філософії та гуманітарними дисциплінами”, серед яких вони називають і 
екзистенціалістську антропологію2. У названому контексті в понятті тіла і тілесності поєднується 
поліваріантні філософські концепти його функціонування як цілісної духовно-природної, емоційно-
тілесної системи, що у фізкультурно-спортивному розгортанні надає названим смислоутвореням 
практичного динамізму і конкретизується в “спортивному тілі” та “спортивній душі”. Який же їх 
зміст? 

У повсякденному спілкуванні вони вживаються у розумінні естетично-досконалого людського 
тіла з атлетичною статурою, фізично і духовно розвиненою його організацією. Оскільки кожна 
людина прагне до досконалості, то в ній завжди є потяг до екстриму, до випробувань. Людина 
в житті є азартний гравець у власної долі, хоча мімікріє в соціумі, приховує свою пристрасть 
до авантюр. Класичний екзистенціалізм фіксує це у понятті “бунтівна людина” (А. Камю), що 
наглядно-практично інсценує спорт. Постекзистенціалізм намагається осмислити людину 
у коловороті повсякденних подій в часи її піднесення, самовозвеличення і розпачу, амбітної 
претензійності та принизливої пригніченості. Постекзистенціалізм як філософське вчення 
облишений крайнощів натуралістичного структуралізму і психологізму та говорить про сучасне 
психосоматичне буття людини (Л. Газнюк). В певній мірі кожна людина – спортсмен, а життя – 
суцільний спорт. Філософія спорту – це філософія не виокремленого із всієї сукупності соціальних 
відносин своєрідного виду життєдіяльності, яким є спорт, а практична філософія напруженого 
співпереживання душі і тіла, тілесного всесвіту і світового духу, що наповнює смислом існування 
спортивне тіло і спортивну душу.  

Наукове дослідження специфічних особливостей названих категорій актуалізується 
в практичному плані у зв’язку із загостренням проблеми адаптації людського організму до нових 
об’єктивних реалій технологізації, інформатизації і комп’ютеризації всіх сфер суспільного життя, 
в наслідок чого психосоматичне буття людини починає втрачати предметно-тілесні орієнтири та 
символізується і віртуалізується. Під таким кутом зору ставиться під сумнів питання виживання 
спорту, його перспектива, а саме: вичерпності резервних і потенційних можливостей організму 
людини. Ті ж, хто заперечують культурологічну цінність сучасного спорту, апелюють до таких його 
рис як спотворена правилами й організаторами гра, показова формалізована змагальність 
за правилами, прославлення потягу до зверхності у людських взаєминах, що не відповідають і 
не випливають із сутнісних рис творчої самодіяльності і пропагують відразливі риси людської 
сутності (Й. Хейзинга). Поширюються ідеї про “вимирання спорту” (Л. Кристофер). Але постійна 
видозміна фізкультурно-спортивної діяльності, виникнення все нових і нових її видів, демонструє 
у спорті багатогранність людського буття, винахідливість людини у здійсненні своїх життєвих 
проектів і показує невичерпні можливості її свободи і творчості як соціобіологічного виду. А тому 
в постекзистенційному мисленні в поняттях “тіло” і “душа” переплітаються всі смислові нюанси 
                                                      
1 Газнюк, Л.М., Семенова, Ю.А. (2010). Аксіологія тілесності в контексті фізичного розвитку людини. 
Парадигма здорового способу життя: духовні та фізичні компоненти: Збірник наукових статей ІІ 
Міжнар.наук.-теоретичної конференції кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 19-20 березня 2010 р., 
Київ: НУФВСУ, 4, 23. 
2 Ємельяненко, Г., Райда, К., Шевченко, С. (2012). Цінності та постекзістенциалістське мислення.  
Київ-Полтава-Слов’янськ: ПАРАПАН, 7. 
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“культурного”, “еротичного”, “феноменологічного”, “біологічного”, “соціального”, 
“комунікативного” та ін. тіла. Постекзистенціалізм – це нова метаантропологія.  

В теорії спорту, фізичного виховання і його різновидах – рекреації, реабілітації тощо поняття 
“спортивне тіло” зустрічається побіжно. В основному про нього говорять як про «стан, який виникає 
під впливом фізичного виховання»1. Слово “стан” вчені розглядають як структурний компонент 
фізичного розвитку. Т.Ю. Круцевич і Г.В. Безверхня пишуть: “Фізичний розвиток як стан – це 
комплекс ознак, що характеризують морфо-функціональний стан організму, рівень розвитку 
фізичних якостей та здібностей, необхідних для життєдіяльності”2. Тобто, під “спортивним тілом” 
в даному випадку розуміється морфологічний і функціональний стан організму, а фізичний розвиток 
як “природний процес вікових змін” в ньому, “зумовлений спадковими факторами і конкретними 
умовами зовнішнього середовища”3. 

Спортивна медицина, використовуючи методи спеціальних природничих наук – біофізики, 
біохімії, біомеханіки тощо, спрямовує свої дослідження на вивчення фізіологічних властивостей 
організму спортсмена, розглядає “спортивне тіло” з точки зору можливостей досягнення якомога 
вищих спортивних результатів. Тобто, спортивне тіло і спортивна душа не акцентуються як 
самоціль, як здатність людської душі виявляти себе за допомогою тілесного, фізико-біологічного 
інструментарію. Спортивна медицина досліджує функціональні особливості “спортивного серця”, 
“спортивного дихання”, “спортивного опорно-рухового апарату” у вузькоутилітарних цілях, досягти 
перемоги у змаганнях “за будь-яку ціну”, що обертається розвитком дегуманістичних тенденцій 
в спортивному середовищі. Спортсмен розглядається не як особа, а як її манекен, а тому 
посилюється смертність на спортивних змаганнях, скорочується тривалість життя спортсменів, а 
молодь, боячись перевантажень і викликів їх здоров’ю, не прагне поповнити ряди тих, хто 
прикрашає наше життя красою тілесності.  

В соуціогуманітарному напрямку фізкультурно-спортивної науки (соціології, психології, 
педагогіці, управлінні та ін.) названі терміни також не розповсюджені, бо названі науки своє 
завдання вбачають у обслуговуванні прикладних аспектів спортивної діяльності і вважаються 
супровідними. Спортивна філософія спрямована в русло корпоративних інтересів досягнення успіху 
у змагальній діяльності, а тому філософсько-світоглядний компонент, завдяки професійній 
“зашореності” у названих гуманітаріїв, здебільшого ігнорується, хоча так чи інакше він не 
оминається. 

Отже, необхідність розвитку філософії спорту як нового антропологічного проекту 
в постекзисенційному мисленні зумовлені практичними й теоретичними проблемами сьогодення. 
Сучасну метаантропологію Н. Хамітов визначає її “як філософію фундаментальних екзистенційних 
вимірів людського буття”. “Філософська антропологія набуває себе, лише стаючи філософією меж 
людини мета-антропологією”, – пише він4. І далі: “Якщо ми ставимо питання про екзистенційні 
виміри людського, не треба особливо доводити, що екзистенційно-особистісне буття людини є 
принципово неоднорідним”5. 

Акцентуючи у філософській метаантропології такі її сутнісні риси як “вихід за межі 
буденного, граничного та метаграничного вимірів буття людини”, можна виділити: особистісну, 
персоналістичну та комунікативну його складову. В їх експлікації на фізкультурно-спортивну 
реальність, продовжимо характеристику сутнісних рис “спортивного тіла” та “спортивної душі”. 

Якщо розглядати через призму особистісної складової метаантропології, то в її концепті 
«спортивне тіло» виглядає як своєрідна інтерпретація “культурного тіла”. Соціокультурний вимір 
спорту полягає у з’ясуванні його сутності в загальному багатобарвному спектрі людських 
переживань, акцентує цілісність спортивного тіла, що належить особі спортсмена, як 
соціалізованого індивіда. Спорт активно впливає на всі сторони життєдіяльності суспільства, в тому 

                                                      
1 Круцевич, Т.Ю., Безверхня, Г.В. (2010). Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навчальний 
посібник. Київ: Олімп.л-ра., 16. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Хамітов, Н. (2012). Філософська антропологія як метаантропологія: історія та сучасність. Філософсько-
антропологічна студії 2012 “Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня 
народження)”, Київ: Стилос, 2, 15. 
5 Там само, 6. 
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числі і духовну його ауру, що з філософської позиції відображається у специфічному фізкультурно-
спортивному світогляді. Людина входить у світ, в першу чергу, тілесно-чуттєво, що виражається у її 
світосприйнятті як “Я – у світі” та “Світ – у мені”, а вже потім продовжується у дихотомічному 
зв’язку як “Я – для світу” та “Світ – для мене”. Світоуява переносить людину у сферу образності, 
проектування майбутнього “Я в собі” і “Я для себе” і в такому дискурсі – “Я для Інших” та “Інші 
для мене”. На підставі сказаного можна стверджувати, що спорт виступає одним із факторів 
подолання відчуженості у людських взаєминах, притаманних сучасній віртуалізації. Він стверджує 
тілесне світовідчуття людини, що надає їй життєвої радості й насолоди. В цьому плані Х.У. 
Гумбрехт говорить про “філософію присутності”, що створює спортивне дійство, а тому приносить 
похвалу красоті спорту1. 

Інтерес до спортивного тіла і спортивної душі спричиняє їх унікальність, неповторність, 
самобутність, все те, що демонструє на їх прикладі сутнісну рису людини як непередбачуваної і не 
“прорахованою” істоти. Постекзестенціалістську антропологію цікавить те, що людина мислить не 
стандартизовано, а своєрідність її сприйняття світу відбувається спонтанно, щомиттєво, алогічно. В 
спортивній душі завжди закладений секрет, витівка, сюрприз, несподіванка, а це спонукає її до 
куражу, закладає здатність до авантюр, що дозволяє характеризувати спортсмена як особу творчу і 
хaризматичну. М.Булгаков у романі “Майстер і Маргарита” переконує, що “людина без сюрпризу 
всередині, у своєму ящику, не цікава”2. А тому духовність спортсмена постає не виокремлено із її 
цілісності, а інкорпоративно з тілесністю, що створює нове смислоутворення у розумінні самої 
людини, її реального буття з усім комплексом переживань, страждань, відчаю і радості. В такому 
контексті спортивне тіло і спортивна душа символізує обмеженість і нескінченість власного буття, 
що дозволяє розглядати її як символ в культурно-історичному процесі. “Саме процес 
символоутворення, який здійснюється в духовних практиках, конституює можливість виявлення 
змістовних характеристик тілесності внаслідок встановлення своєрідного <діалогу> і <тіла> 
символу”, – підкреслює А.О. Осипов3. 

Спортсмен, як художник, постійно складає реальний образ людської цілісності, долаючи 
існуючі перешкоди на шляху до досконалості. Спортсмен, як скульптор, постійно 
вдосконалюється в створенні краси людської тілесності, стимулюючи розвиток етико-естетичних 
якостей особистості, емоційно забарвлюючи і спокушаючи своїм тілом погляд оточуючих. 
У цьому виявляється творча сутність тілесності, як мистецтва перетворення людини з буденного, 
доступного, фізично окресленого, біологічного виду в демонічну силу, здатну творити дива. Для 
цього необхідно виявити в особистості спортсмена властивий йому талант, “вроджених ідею” 
(Декарт), Божий дар, ту іскру, яка робить його майстром. У спортивному змаганні відбувається 
граничне напруження тілесних властивостей людини, душа як би залишає у цей момент тіло і 
утворює емоційно-духовну атмосферу ігор, чемпіонатів, олімпіад. Спортсмен змагається не тільки 
зі своїм суперником, але і в першу чергу, із самим собою. Спорт – це боротьба душі і тіла! Спорт – 
це реальне об’єктивна спроба вирішення цього конфлікту. У цьому полягає 
загальнокульторологічна місія спорту. 

Феноменологія спорту передбачає урахування особливостей індивідуальних 
психосоматичних якостей, притаманних особі спортсмена і закарбованих у тілесному досвіді. 
Екзистенціалізм розглядає тілесний досвід окремого індивіда в кожен період її життєдіяльності як 
світовий і одноактний. Спортивний тілесний досвід є не лише генетично вроджений і не тільки 
видовий чи родовий, а й набутий під час фізичного навчання і тренування. Спортивне 
світовідчуття є перманентним по своїй суті і виражається у мінливості тілесної постанови 
спортсмена в різних географічно-кліматичних і часових умовах здійснення змагальної діяльності. 
Тіло, його м’язи, шкіра, серце, кров, а не виключно нервові клітини, пам’ятливі і реагують 
на зміну обставин миттєво. А тому спортивне тіло, як ніяке інше, єдине із світом ситуативно. 
Перманентність тілесного досвіду виявляється в тому, що зміни будь-якої ланки в організмі 
спортсмена можуть лише до певного часу компенсуватись, але якщо вони не пов’язані 

                                                      
1 Гумбрехт, Х.У. (2009). Похвала красоте спорта. Москва: Новое литературное обозрение, 7-15. 
2 Булгаков, М.А. (1991). Избранное. Мастер и Маргарита. Роман. Москва: Просвещение, 114. 
3 Осипов, А.О. (2012). Тілесність та символічний характер духовності. Мультиверсум філософський альманах, 
9 (117), 20. 
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з органічними зрушеннями від перенасиченості тренувального процесу або низького рівня 
підготовки спортсмена до певного типу змагань1. 

Проблему ситуативності індивідуального світовідчуття, необхідно враховувати 
у тренувальному процесі, оскільки, як зазначають науковці, що займаються спортивним 
травматизмом, “термінова реакція організму на навантаження різної спрямованості строго 
специфічні, що зумовлені індивідуальними особливостями функціонування різних систем і 
організму в цілому2. Коли тіло недотреноване – йому не вистачає досвіду і внаслідок цього на 
змаганнях може відбутися ситуативний його “зрив”. Мова йде про “набуті “слабкі ланки”, пов’язані 
з недоліками тренувального процесу”3. 

На підставі експериментально-прикладних досліджень можна стверджувати, що спортсмен 
на своєму тілесному досвіді демонструє індивідуально-особистісні риси, свій талант, морально-
духовні і вольові якості і, в першу чергу, волю до життя, життєтворчості. Спортивне тіло як 
берегиня спортивної душі демонструє в практичному досвіді надану людині волю до життя, смисл 
котрого полягає у вмінні долати труднощі, йти наперекір випробуванням долі і мати терпіння 
у здоланні перешкод. Хто не знає гіркоти поразок, той не знає радості перемоги і, в першу чергу, – 
перемоги над собою. Культурно-соціальний смисл спорту полягає не лише в демонстрації 
фізичної, тілесної сили, успіху, а і в моральній поведінці спортсмена в разі поразок, вияву 
фізичної, тілесної недосконалості, обмеженості властивостей його соматичної побудови. Це є 
постійним нагадуванням суспільству, що майстерний витвір природи чи бога, яким є тілесний 
організм людини, вимагає відповідального постійного опікування про нього. Людина має сама 
подбати, щоб її універсальний тілесний організм “працював” злагоджено. Самодостатність 
людини складає не лише чистота помислів, а й тілесне здоров’я. Але, щоб лікувати тіло 
за допомогою фізичних вправ, необхідно лікувати душу і налаштувати, “принасилувати” її 
до систематичних занять фізичними вправами.  

Розкриваючи соціально творчий зміст діяльності спортсмена з точки зору персоналістичної 
складової метаантропології, слід звернутись до поширеного в сучасній естетиці поняття 
“еротичного тіла”. Постнеофрейдистська філософія розглядає людину як “добротну машину 
бажань”, орієнтовану на збирання потоків лібідозної енергії. Сучасна філософія “фактично висунула 
сексуальність, як головну функцію тіла, в якості еквівалентної заміни духовності класичної 
філософії і християнського богослів’я”4. “Ерос” філософія завжди розглядала як стимул до творіння 
з усіма позитивними і негативними наслідками. Поняття еротичного тіла започатковується 
у релігійній і філософській традиції із слова “плоть”, як носія творчої наснаги (рос. – “вожделение”). 
Сексуальність часто ототожнюється з “плотським”, яке є “невидимим” (М.Мерло-Понті). Це стихія, 
душа всесвітнього єднання розумного і нерозумного, це сила конструювання і руйнування. 

Cпорт є проявом розумного і не розумного в людській сутності, а по тому “еротичне тіло” є 
складовою «спортивного тіла». У спортивній психології жваво обговорюється питання про вплив 
сексуальної налаштованості спортсмена на успіхи у змаганні. Довгий час вважалося, що спорт є 
сублімацією гіперсексуальності, а тому пропагувалось лікарями й тренерами “стриманість” від 
сексуальних втіх у середовищі спортсменів. Наукові дослідження спростували подібну доктрину і 
заявили про суто індивідуальний характер взаємозв’язку сексуальності й творчості. Сексуальність 
не ідентифікується із спортивним тілом, а пов’язана з пристрастями спортивної душі, її наснаги чи 
незадоволення від тілесної експансії, агресії, урівноваженості. Спортивне тіло та спортивна душа 
випробовують на собі болісну насолоду екстазу, цілеспрямованого до перемоги стану експресії, а 
під впливом оточуючих і суперників – експансію у між особових стосунках. Через спортивне тіло 
спортивна душа прагне до володарювання (Ф. Ніцше).  

Комунікативна особливість спортивного тіла виявляється через спортивну душу, яке створює 
неповторну атмосферу радості як однієї із суспільних екзестенціалів спорту. На противагу 
                                                      
1 Лучко, О., Айнікіна, О. (2011). Травматизм у спортивних єдиноборствах. Вісник Прикарпатського 
університету. Фізична культура, 14, 3, .99. 
2 Бабинец, Е.А., Бабинец, А.Л. (2011). Коррекция тренировочного процесса квалифицированных плавцов 
в програмах занятий и отдельных микроциклах подготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3, 72. 
3 Максимова, Ю. (2011). Функціональний стан поперекового відділу хребта верхніх акробатів. Теорія і 
методика фізичного виховання і спорту, 1, 47. 
4 Бычков, В.В. (2004). Эстетика. Москва: Гардарики, 5. 
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класичним екзистенціалістам, які “проблематичність людського існування бачили, – пише 
Т.В. Лютий, – в його обумовленості такими фундаментально-граничними характеристиками, як 
неспокій, відчай, нудьга або жах”1, постекзістенціалістське мислення звертається до людського 
оптимізму, що особливо маніфестується в спорті. Людина дійсно не може бути в стані 
умиротворення, спокою, щомиттєво щасливою і задоволеною собою. Пристрасті бентежать її душу, 
думаючи про реальне вона завжди бажає не реального. Щасливою людина буває, долаючи власними 
силами перешкоди на її життєвому шляху і досягаючи успіху в ньому тоді, коли вона відбулася як 
творець власної долі. В соціумі людина може відчувати себе щасливою, знаходячись у мить злагоди 
себе з собою і оточуючими, бути потрібною Іншому не по обов’язку, а по внутрішньому велінні 
совісті. Людина, яка живе сама для себе, не відчуває потреби в необхідності співучасті в її існуванні, 
огидна і є тягарем для Інших. А тому спорт вчить людей взаємної співчутливості в разі поразок під 
час виступів на змаганнях і співрадості в разі перемог. Спортивне тіло створює насолоду, а 
спортивна душа – задоволення для учасників спортивного дійства.  

Спорт інсценує життєві випробування, які не можуть здолати людського пафосу у їх 
спрямуванні до майбутнього. На прикладі глядацької спортивної аудиторії, котра йменується як 
вболівальники, створюється атмосфера колективізму, співучасті, взаємної причетності 
до соціального буття людини. Спорт є яскравим підтвердженням реальності філософської позиції 
С. Екзюпері про те, що в житті людини немає більшої радості чи радості взаємного спілкування. 
В такому плані спортивне тіло і спортивна душа піднімаються до рівня “всеохопності буття”, їх 
боготворчої сутності.  

Постмодернізм в релігійно-екзістенціалістському варіанті (Д. Дж. Лігі) розглядає “абсолютне 
тіло” як “нову всеохопність”, тіло, яке є абсолютним аполікапсисом, і що сьогодні відбувається 
вперше, то це сприйняття цього тіла або самого існування його суті, яке відбувається тепер у формі 
missa jubilee (величальної меси)2. В такому смислоутворенні можна інтерпретувати спортивне тіло, 
завдяки його жертовності і героїчності, як виявом нескінчених духовних потенцій людини, здатних 
до перевтілення і в певному розумінні, за словами Д. Лігі, до “апокаліптичного уславлення 
існування”. Спортсмени кидають виклик богам, ставлячи себе на рівень “гравців з вогнем”, а тому 
переможців піднімають на п’єдестал і увінчують земними вінцями слави (в олімпійському спорті), а 
люди надають їм матеріальні винагороди в (комерційному). 

Висновки. Антропологія спорту і фізичного виховання – це філософсько-теоретичне вчення 
про відображення в спортивній реальності специфічних рис людини: гри, змагальності і 
видовищності в боротьбі за своє існування, самовиявлення і самоствердження. Завдяки цьому спорт 
стає соціально-культурним феноменом, а “спортивне тіло” – еталонним видом фізичної культури. 
Завданням антропології спорту є розкриття процесу “переходу” медико-біологічного, фізико-
механічного, психосоматичного стану організму спортсмена в ряд культивування певних художній 
образів тілесності. “Спортивне тіло” – це одухотворене тіло, де акцент зміщується в бік творчої 
духовної енергетики самого фізичного, біологічного, механічного, сексуального, а в цілому 
плотського тіла. Спортсмен завжди намагається вийти за межі тілесної данності і символізує 
у виступах на змаганнях потенційні можливості власного тілесного організму у прагненні 
до досконалості. Спортивне тіло і спортивна душа – це нові смислоутворення постекзестенційної 
антропології, які фіксують процес перетворення психосоматичного стану організму спортсмена 
в культурологічний образ, відповідний історично-цивілізаційному рівню розвитку суспільства. 

З точки зору сучасної метаантропології спорт є різновидом соціальної творчості, а тому 
культурно-цивілізаційна цінність фізичної культури і спорту розкривається у їх впливу 
на самоіндентифікацію людини як комунікативного, соціально активного індивіда в сучасному 
динамічному соціальному дійстві.  

Подяки. Дослідження виконано згідно плану наукової роботи кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України «Спорт 
як соціокультурний феномен».  

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. 
                                                      
1 Лютий, Т.В. (2010). Маргінальність у людському бутті. Грані людського буття: позитивні та негативні 
виміри антропокультурного. Монографія. Київ: Наукова думка, 219. 
2 Вінквіст, Ч., Тейлор, В. (2003). Енциклопедія постмодернізму. Київ: Видавництво. Соломії Павличко 
ОСНОВИ, 235. 
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SOCIAL "WELFARE" AND SOCIAL NEEDS:  
THEORETICAL CONTEXT 

This article addresses the question of any society need for a social welfare system. Social welfare 
involves helping people and societies to function more effectively in their environment. The aim 
of our article is studying common and specific needs, ways of their meeting, the role of welfare 
in this process. It is very important to be aware of problems concerning people of different age, 
state of health, social position and status. So many aspects of living can be troublesome. 
We  are  going  to  investigate  the  essence  of  the  notion  «need»,  types  of  needs,  a  function 
of environment and social institutes. The problem of needs is the subject of psychology, philosophy, 
sociology. We would like to propose the kind of integration of different scientific approaches.  
We also have to pay attention to the ways of meeting needs. Needs are connected with other 
mechanisms of direction of people behavior – interests, motivations, values, and so on. There is 
such  an  aspect  of  this  problem as  social  politics.  So  social welfare  is  a  substantial  part  of  the 
state social politics. 
Keywords: social "velfer", needs, socialization, social well‐being, social order. 

Однією з форм конкретної практичної реалізації соціальної політики є соціальний захист 
населення. Феномен соціальний «велфер» – це суттєвий елемент державної соціальної політики, що 
вкрай важливий при здійсненні соціальної допомоги. Адже важливо знати та враховувати потреби 
людей похилого віку та інших вікових категорій, а також потреби людей, які опинились у складних 
життєвих обставинах. 

Треба також заглибитись в сутність поняття «потреба». В науковій літературі існує відповідна 
класифікація потреб. Доцільним є підхід, який передбачає інтеграцію психологічного, 
філософського та соціологічного аспектів. Потреби пов’язані також з іншими механізмами 
спрямованості дії, а саме з інтересами, мотивами та цінностями. 

Метою статті є характеристика загальних та специфічних потреб, засобів їх задоволення та 
роль соціального «велферу» в цьому процесі. 

Роберт Баркер визначає потреби як: фізичні, психологічні, економічні, культурні та соціальні 
вимоги, що необхідні для виживання, добробуту та здійснення будь-якої діяльності»1. 

Особистість і суспільство мають потреби. Людина – це складний організм, народжений 
з потенціалом, що забезпечує зростання, навчання і пошук відповідей на питання, що пов’язані 
з проблемами розвитку. 

Існує також фізичне і соціальне оточення, що забезпечує ресурси, які дозволяють спростити 
реалізацію людського потенціалу, з одного боку, і створює певні перешкоди і труднощі для їх 
реалізації, з іншого. Протягом усього життя ми також потребуємо допомоги інших людей, щоб 
максимізувати результат наших дій. 

На ранній стадії розвитку людина відчуває потребу в харчуванні і захисті. Фізіологічні 
потреби пов’язані з виживанням у сприятливому середовищі з метою збереження здоров’я. Це – 
біологічний контекст людських потреб. 

                                                      
1 Barker, R. (1991). The Social Work Dictionary. Washington, DC: NASW, 153. 
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Наступний рівень людського існування пов’язаний з фізичними елементами середовища – 
повітрям, водою, рослинністю, які можуть спростити або ускладнити зусилля щодо реалізації 
генетичного потенціалу. 

Соціальне оточення також сильно впливає на людське життя. Воно створює умови для 
структурування повсякденної поведінки. Інші індивіди, сім’я, малі групи, організації, об’єднання та 
соціальні інститути, включаючи соціальну допомогу, соціальну допомогу («велфер»), – все це 
елементи соціального оточення, соціального середовища. Таким чином, наші цінності та вірування, 
норми, що керують нашою поведінкою, ролі, які ми граємо, – все це похідне соціального 
середовища, культури, суспільства в цілому1. 

Дослідники проблеми потреб наполягають на тому, що для їх задоволення необхідна 
наявність чотирьох умов: економічних, що включають виробництво товарів і послуг; 
фізіологічних – народження нового покоління, що повинно прийти на зміну попередньому; 
соціальних, а саме, соціалізацію, навчання і формування необхідних умінь і навичок; політичних. 
З останніми пов’язана наявність влади, яка б гарантувала і забезпечувала присутність даних умов. 

Таким чином, члени суспільства і саме суспільство залежать один від одного. 
Слід розрізняти загальні потреби, що притаманні всім людям і специфічні. Різноманітність 

потреб пов’язано з біологічними, психологічними, соціальними і культурними відмінностями. 
Загальні потреби – базові для виживання і розвитку. Найбільш популярною класифікацією 

таких потреб запропонована Абрахамом Маслоу.  
Різноманітність в суспільстві має біологічну, психологічну, соціальну і культурну основу, що 

впливає на спосіб вираження і задоволення потреб. 
Найбільш значущими типами потреб є потреби, обумовлені приналежністю акторів 

до гендерних, вікових, расових, етнічних, соціоекономічних груп. 
Існує безліч прикладів впливу особливостей групової приналежності індивідів на реалізацію 

їхнього потенціалу. Дослідження показали, що фізичне благополуччя дітей залежить від 
економічного статусу їх опікунів. Діти, що народилися в бідних сім’ях, швидше можуть мати 
вроджені вади, ніж в сім’ях забезпечених. Це стосується їх ваги і стану здоров’я. Вони також, 
найімовірніше, страждали від голоду і соціального ігнорування, перебуваючи за межею бідності. 
Такого роду суб’єкти відчувають потребу в любові, повазі і самоактуалізації. 

Таким чином, відзначимо, що діти і дорослі, чоловіки і жінки мають як загальні потреби, так і 
специфічні. Такими ж є і способи їх задоволення. 

Людські потреби не постійні, так як вони приймають різні форми протягом усього періоду 
життя. Життєвий простір – це період від народження до смерті. Він має хронологічні стадії, що 
асоціюються з різними очікуваннями з приводу того, як повинні бути задоволені потреби. 
Наприклад, очікується, що багато хто з психологічних, емоційних і соціальних потреб підлітків 
повинні задовольнятися в контексті їх шкільного досвіду, насамперед, у результаті взаємодії з 
однолітками в процесі занять спортом, проведення дозвілля та ін. Дорослі задовольняють ці потреби 
в результаті спільної роботи, рекреаційної діяльності, інтимних відносин. 

Однак, можливості задоволення потреб залежать від соціального контексту. Якщо в минулі 
століття можна було виявити дітей, зайнятих роботою в шахтах, на фабриках, у сільському 
господарстві, то в сучасному суспільстві діти захищені сім’єю, інститутами, спеціальними 
організаціями, державою. Хоча існують відмінності в ставленні до дітей, що обумовлені 
матеріальним і соціальним статусом сімей. Відмінності також обумовлені і типом країни або 
суспільства. Як відомо, сьогодні в світі існують країни з різним рівнем соціального розвитку: країни 
розвинені, що розвиваються і слабо розвинені. Так, наприклад, понад мільйон дітей в Мексиці живе 
на вулиці, без сім’ї.  

Фізичний, психологічний і соціальний розвиток – це процес, що триває до тих пір, поки 
людина не стає самодостатньою. Генетична програма на біологічний і фізичний розвиток. Однак, 
хвороби, нещасні випадки та природні катаклізми можуть виникнути в будь-який момент. Крім 
того, не так багато людей в індустріально розвинених суспільствах можуть самостійно 
забезпечувати себе їжею, споруджувати власне житло, виготовляти одяг. Задоволення базових 
фізичних потреб зазвичай вимагає співпраці з іншими. Більшість людей змушені заробляти, щоб 
купувати найнеобхідніше у інших людей. 

 
                                                      
1 Doyal, L., Gough, I. (1991). A Theory of Human Needs. New York, 79. 
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Процес задоволення фізичних потреб у сучасному світі передбачає взаємодію безлічі людей зі 
складним соціальним оточенням. 

Період біологічної безпорадності може впливати і на інші потреби. Діти особливо залежать 
від інших для задоволення своїх емоційних, інтелектуальних, персональних і соціальних потреб, для 
гарантії їх фізичного виживання. 

Люди похилого віку виявляють, що їх соціальні відносини і їх психологічне благополуччя 
наражаються на небезпеку, якщо вони виявляються незалежними від інших. Дорослі в будь-якому 
віці можуть також зазнавати труднощів в їх соціальних відносинах, якщо їх незалежність 
зменшується через хворобу, нещасний випадок або втрати постійної роботи. 

У міру просування в життєвому просторі люди задовольняють свої базові потреби різним 
способом. Емоційні проблеми, такі як подолання стресу, перенесення на інших стану афекту, 
адекватне сприйняття оточення, контролювання власних почуттів будуть більш ефективними у тих, 
хто дозрів емоційно. 

Відбувається інтеграція раціональних, чуттєвих і моральних елементів поведінки. Особисті 
цілі прояснюються, обираються стратегії для їх досягнення. 

Як приклад можна звернутися до такого факту як зміна ролі жінок в США. Порівняно 
з минулим століттям сьогодні жінки мають значний доступ до освіти і роботи, адже посилилось 
прагнення жінок до самостійності, автономії і особистого благополуччя. 

Ще одним результатом цих змін стало те, що жінки перестають бути жертвами 
фізичного/домашнього насильства. У цьому разі зростає здатність індивідів ефективно задовольняти 
свої потреби, а соціальні проблеми починають зменшуватися1. 

Задоволення потреб – це динамічний процес. У міру того, як люди ростуть і змінюються, вони 
використовують нові ресурси і стикаються з новими обставинами на кожній стадії. Ми можемо 
побачити в цьому процесі як загальні ознаки, характерні для життя людей, так і особливі, 
обумовлені біологічними, психологічними і соціальними факторами. 

У житті людей відбуваються зміни під впливом змін в їх фізичному і соціальному оточенні. 
Фізичне середовище – це об’єкт коротко- і довгострокових змін (засуха, повінь, землетрус та інші 
природні катаклізми, що здатні швидко змінити умови, в яких живуть люди). Довгострокові зміни, 
такі як поступове руйнування орних земель, лісів, забруднення навколишнього середовища 
в результаті урбанізації та індустріалізації, – створили головні проблеми для багатьох народів, які 
проживають в різних країнах Європи та Америки. 

Згідно з даними ООН, 26 % орної землі і пасовищ деградовані через деструктивну людську 
діяльність2. 

Забруднення водних ресурсів стає загрозливим. Наприклад, вода тільки з 4 % більшості річок 
в Європі стає придатною після дезінфекції. Половина міст і 15 % промислових підприємств 
не мають водоочисних споруд. 

Драматичним прикладом стала катастрофа на ЧАЕС. Відбувається хімічне виснаження 
озонового шару в атмосфері, який необхідний для захисту шкірного покриву. 

Зміни також мають все зростаюче значення для соціального оточення. З розвитком 
індустріалізації, а так само в зв’язку з появою вільного підприємництва в колишніх соціалістичних 
країнах, умови для економічного виживання суттєво змінилися. Інфляція, розбалансованість у сфері 
торгівлі, зростання транснаціональних корпорацій, – все це впливає на зайнятість і економічне 
благополуччя мільйонів людей. Біржова криза в США миттєво впливає на цінову ситуацію в усьому 
світі. Спад споживчої активності в США може спричинити скорочення імпорту і, відповідно, 
скорочення кількості робочих місць в країнах, які експортують свою продукцію в США. 

На безліч інших аспектів соціальної сфери також впливає економічний фактор. Суспільство, 
держава відповідальні за рівень бідності, злочинності та кількість безпритульних. Сім’ї можуть бути 
ефективними, якщо обоє з подружжя працюють для того, щоб задовольнити мінімальні потреби. 
Сільські жителі економічно депресивних територій переїжджають в іншу місцевість у пошуках 
роботи. Однак, це призводить до скорочення чисельності платників податків унаслідок чого 
скорочується фінансування будівництва доріг, житла, навчальних закладів в регіонах, які залишають 

                                                      
1 Straus, M. (1983). Ordinary violence, child abuse, and wifebtating. The Dark Side of Families. CA: Sage, 213-234. 
2 UN (1993). Report on the World Social Situation. <ST/ESA/235E/1993/Rev.1.NewYork:United Nations>. (2019, 
травень, 04). 
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жителі. Економічні та політичні труднощі виникають у емігрантів, особливо у нелегальних. У цьому 
випадку зростає кількість конфліктів, рівень безпритульності і безробіття. 

Протягом 80-х років у США був прийнятий закон, згідно з яким кількість іммігрантів має бути 
лімітоване, а також повинен бути посилений контроль за нелегальною імміграцією. У 1994 році 
було запропоновано не виплачувати допомогу легальним і нелегальним іммігрантам. 

Іммігранти стають найбільш чутливими до навколишнього середовища в разі змін умов. 
У відповідь на економічні труднощі більшість працездатних членів сімей емігрують в інші країни 
в надії заробити більше грошей, щоб знову відновити сім’ю. 

Люди, які емігрують нелегально ризикують своїми життями. Еміграція створює одночасно 
труднощі і сприятливі можливості. Стимулом для членів таких груп стає можливість отримати 
освіту і потім працювати в школах, соціальних службах, створювати свій бізнес, тобто все, що 
повинно служити людям. Деякі громади, до складу яких входять іммігранти, стають сильнішими і 
життєздатними, інші – зберігають свою національну ідентичність. 

Транснаціональні корпорації дають роботу представникам тих народів, які боряться за свої 
громадянські, соціальні та економічні права. Водночас безробітними стають ті, хто не є членом 
об’єднань, організацій. 

Генетична спадковість і зміни у фізичному і соціальному середовищі – найбільш значимі для 
соціального благополуччя та впливають на вибір індивіда. 

Сприятливі можливості для індивідів зазвичай залежать від етно-національної, класової, 
гендерної приналежності. Расизм, сексизм та інші форми інституційної дискримінації можуть 
створювати незвичайний життєвий простір. Стикаючись з подібними обставинами, багато людей 
роблять особливий вибір, використовуючи свій професійний і освітній потенціал. Іноді, люди 
обмежені у своєму виборі через наявність перешкод з боку їх оточення. 

Слід більш детально проаналізувати три типи поведінки. 
Перший тип поведінки пов’язаний із задатками і здібностями, якими вони володіють, але при 

цьому останні залишаються не реалізованими. Часто індивіди не інформовані щодо відповідних 
організацій та їх програм. В цьому разі необхідно краще інформувати населення, забезпечуючи їх 
відповідною рекламою. Це могло б посприяти в задоволенні потреб даного виду1. 

Другий тип поведінки передбачає навички, пов’язані зі здатністю уникати деструктивних дій. 
Куріння, зловживання алкоголем і наркотиками, примушуванння інших при вирішенні власних 
проблем, – все це створює більше перешкод, ніж та кількість проблем, з якими люди звикли 
справлятися. 

Третій тип поведінки – це планування майбутніх можливих дій. Цей вид поведінки володіє 
довгостроковими і короткостроковими компонентами. Хорошим прикладом є утворення. Тобто не 
миттєве задоволення потреб. Освіта закладає основи зростання і робить більш доступним бажаний 
вид діяльності. Однак не існує безпосереднього зв’язку між освітою і майбутньою кар’єрою. 

Довгострокове планування важко здійснювати. Часто залишається незрозумілим, як може 
вплинути зайнятість людини в даний час на її проблеми в майбутньому. До того ж вирішення 
негайних проблем вимагає такої витрати енергії, що її не залишається для подолання майбутніх 
життєвих труднощів. Молоді люди, особливо представники груп, які відчувають дискримінацію, 
мають досить неясну перспективу. Однак без планування задоволення потреб залишатиметься 
епізодичним і неефективним. 

Отже, всі описані вище типи поведінки дозволяють зрозуміти, чому люди потребують 
допомоги. Водночас існує відповідальність суспільства за реалізацію індивідуальних потреб. Так само, 
суспільство має власні потреби, пов’язані зі структурою та порядком. Це – соцієтальні потреби. 

Соцієтальне благополуччя забезпечує реалізацію індивідуальних цілей. Соціальні інститути, 
такі як сім’я, школа, громадські організації, економічна і політична системи функціонують спільно, 
забезпечуючи ресурсами індивідів. 

Соціальний порядок – це важлива умова благополуччя і добробуту. Дане поняття означає 
підтримку передбачуваних зразків поведінки, що роблять можливим спільне співіснування людей. 
Суспільство – це, значною мірою, спільнота людей, що дотримуються певних правил. Якщо ці 
правила порушуються, організована поведінка стає неможливою, і суспільство дезінтегрується, 
перетворюючись у безліч непередбачених взаємодій між індивідами і групами. Цей вид 
                                                      
1 Fedders, Ch., Elliot, L. (1987). Shattered Dreams. New York: Harper and Row. 
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дезінтеграції ускладнює задоволення потреб для більшості людей. Навіть у ситуації конкуренції і 
конфлікту необхідно дотримуватися певних правил. Компанії змагаються один з одним, 
обслуговуючи клієнтів. Існують певні правила гри для політичних партій. На рівні міжособистісних 
відносин важливо у разі конфлікту досягати взаємного співробітництва та підтримки. 

Досягнення консенсусу в суспільстві можливе, якщо його члени мають спільні цілі, вірування 
і цінності, а зразки взаємодії залишаються стабільними. Однак дана ситуація була можливою 
в доіндустріальному суспільстві, де існувало незначне розходження між людьми і вони мали 
тенденцію діяти і думати однаково1. 

У сучасному суспільстві соціальна фрагментація і спеціалізація, обумовлені стилем життя, 
етнонаціональними і культурними особливостями і т. д. Американський соціолог Роберт Беллах 
у своїй праці «Звичаї серця» досліджує відносини в американському суспільстві. Його цікавить, 
чому більшості північних американців вкрай складно спілкуватись з членами сім’ї, своїми сусідами 
та співгромадянами2. Автор визначив основні підстави подібних відносин. Це – відмінність 
в доходах, географічна мобільність, ослаблення сімейних традицій, зростаюче бажання 
особистісного відокремлення. У такому суспільстві досягнення консенсусу неможливе лише за 
рахунок соціального порядку. 

Серед різних стратегій, що використовуються суспільством з метою руйнування усталених 
зразків поведінки, найбільш загальною та ефективною є стратегія соціалізації. Дж. Мітчелл визначає 
соціалізацію як процес, в ході якого індивіди самостійно навчаються поводитися відповідно 
до стандартів, які превалюють у їх культурі3. 

Найбільш інтенсивно соціалізація відбувається протягом періодів дитинства, коли поведінкові 
зразки та соціальні експектації формуються в сім’ї та школі. Більшість поведінкових зразків 
засвоюється завдяки спостереженню, тому що діти копіюють поведінку батьків і однолітків. 
Соціалізація триває протягом усього життєвого циклу, хоча і менш інтенсивно, ніж в період 
раннього дитинства. 

Соціалізація ефективна в більшості ситуацій для більшості людей. Це – засіб контролю 
поведінки, тому що вона вбудована в операції, вироблені багатьма інститутами, особливо родиною, 
системою освіти, релігійними організаціями. Природно, що відмінність культур в сучасному 
суспільстві є джерелом відмінностей вірувань і поведінкових зразків. Проте, цінності та поведінку 
утворюють істотний внесок в суспільне солідарність. 

Інший контролюючий механізм включається в випадках, якщо усталені норми носять 
примусовий характер. Вони ранжуються, починаючи з вираження несхвалення і до офіційного 
покарання (фізичного обмеження, арешту, тюремного ув’язнення). 

Підтримка соціального порядку – це суттєвий внесок в наданні допомоги людям при 
задоволенні їхніх потреб. Це робить більш імовірним їх раціональне бачення загальних перспектив, 
що стосуються потреб і стратегій їх досягнення. 

Будь-яка форма соціального контролю стосується проблеми потенційних конфліктів між 
потребами суспільства і правами індивідів. 

Завжди існує ризик, що домінуючі в суспільстві групи будуть застосовувати свою силу для 
тиску на інші групи, позбавляючи їх права переслідувати свої цілі, що відповідають їхнім 
очікуванням. Прикладом може слугувати ставлення корінних американців до афро-американців 
у США. 

Слід відзначити, що система «велфера» допомагає задовольняти потребами трьома способами. 
Вона зменшує перешкоди для благополучного існування, підсилює здібності людей долати 
труднощі і забезпечує необхідними ресурсами. Ця діяльність є головною функцію системи 
соціального «велфера». Також виокремлюють очевидні і латентні функції соціального «велфера». 
Очевидною функцією соціального «велфера» є навмисне, раціональне дотримання послідовності 
програм. Латентна функція не пов’язана з послідовністю програм. У той час як очевидна функція 
зазвичай описується як вигода для користувачів програм і для блага всього суспільства, латентна 
функція призначена для обслуговування нужденних громадян і обслуговує спеціальні потреби 
панівних і впливових верств населення. 

                                                      
1 Federico, R., Schwartz, J. (1983). Sociology. New York: Random House. 
2 Bellah, R. (1985). Habits of Heart. Berkeley: University of California Press. 
3 Mitchell, G. (1979). A New Dictionary of the Social Sciences. New York: Adline. 
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MYTHOPOETIC ASPECT OF THE PHILOSOPHICAL 
UNDERSTANDING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  
THE CONCEPTS OF “CHAOS” AND “SPACE/ORDER” 

The purpose of  the  research  is  to  study  the experience of understanding ancient and modern 
philosophy  of  the  relationship  between  the  concepts  of  “chaos”  and  “space/order”  in  the 

mythopoetic aspect. The research methodology  includes historical,  thesaurus and mythopoetic 
methods  of  analysis.  It  was  established  that  in  ancient  times  chaos  was  conceived  not 

as a measure  of  order,  but, mainly,  as  a  spatial  category  and  creative  beginning.  At  the  same 
time,  ideas  about  the  simultaneous  existence  of  order  and  chaos  remained  persistent.  These 

ideas are broadcast and reinterpreted in a new way in modern science, in particular, in the field 
of research of dissipative systems, which include society. It is proposed to recognize that in social 

systems there  is not a change of chaos by an order  (and vice versa), but a change  in  the ratio 
of chaos and order. 

Keywords: chaos, space/order, myth, demiurge, Universe, dissipative systems, social reality. 

Постановка проблеми. Бурхливі трансформації, які переживає сучасне людство (соціальні, 
культурні, світоглядні, ціннісні, інституціональні тощо), спонукають філософів та соціологів 
розглядати та осмислювати таке становище через поняття «соціальний хаос».  

Як одне з базових понять сучасної соціальної філософії, поняття «соціальний хаос» 
характеризує продуктивний аспект змін, що відбуваються в людиномірних системах/середовищах, 
осмислюється як механізм формування нового порядку соціальної реальності, регуляції дій людини 
в суспільстві та дій суспільства як макросуб’єкта. Коло дослідників, які так чи інакше торкаються 
цієї тематики, постійно розширюється. Інтерес до різних аспектів соціального хаосу, соціальної 
нестабільності бачимо в працях таких дослідників, як В. Буданов, М. Омельченко, О. Дзьобань, 
Р. Генон, Е. Дюркгейм, Р. Мертон (соціальний хаос, аномія), М. Каган, О. Астафьєва, Н. Косолапов 
(соціальна нестабільність), Н. Елдрідж, С. Гулд (контрольована нестабільність), Л. фон Мізес 
(плановий хаос), І. Пригожин, І. Стенгерс (порядок із хаосу), І. Єршова-Бабенко та представники її 
наукової школи (хаос в дискурсі психосинергетики), Д. Белл, Є. Бистрицький, В. Таран 
(перехідність), Є. Боринштейн, М. Цибра, З. Атаманюк, Е. Гансова (особистість в умовах соціальних 
та політичних трансформацій) та багато інших. 

Зрозуміло, що в яких би аспектах не розгортались ці дослідження, поняття «хаос» неможливо 
розглядати без співвідношення із поняттям «космос/порядок». Як неможливо ігнорувати і весь той 
дискурс, який історично складався навколо цього питання, включаючи міфологічні уявлення та 
напрацювання античної філософії. 

Тому метою даного дослідження є вивчення досвіду осмислення античною та сучасною 
філософією співвідношення понять «хаос» і «космос/порядок» у міфопоетичному аспекті. 

Стратегія дослідження ґрунтується на загальних філософсько-методологічних принципах 
соціокультурного аналізу, включаючи історичний, тезаурусний та міфопоетичний методи 
аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Іноді в наукових публікаціях, присвячених проблематиці 
соціального хаосу, можна натрапити на лаконічне зауваження про те, що «проблема співвідношення 
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хаосу, як безпорядку, і впорядкованого стану, тобто космосу, як порядку, вперше була поставлена 
ще в античній філософії»1. 

Проте до такого співставлення антична філософська думка дійшла не одразу. 
В ранній античній філософії, як і в античній міфології, хаос мислився не як міра порядку, а, 

переважно, як просторова категорія і творче начало. 
Слово «хаос» походить від грецького χάοξ, chaos, яке означає, насамперед, «зів», «позіхання», 

«зяяння», «розверстий простір», «пустий простір». 
Гесіод надавав хаосу тлумачення як міфологічне одна із першопотенцій, так і фізичне 

безкінечний і пустий світовий простір2. У Еврепіда та Проба хаос є простором між небом і землею3. 
В цілому, наприкінці класичного періоду в Греції існували дві концепції хаосу, що походили від 
гесіодівського тлумачення: одна висувала на перший план поняття хаосу, як фізичного простору, 
друга пояснювала хаос, як дещо життєдайне, як основу світового життя. 

Перша концепція набула розвитку у філософії Аристотеля та Платона. Аристотель розумів 
хаос просто як фізичне місце, де знаходяться ті чи інші фізичні тіла. Платон, хоча само це слово і 
не використовував, говорив про «чисту матерію», як факт існування тіла, що не залежить від його 
реальних властивостей. Тобто йшлося не про якесь тіло, а про принцип неперервного становлення 
тіла. 

Дехто зі стоїків розумів хаос як простір, в якому розташовуються речі. Наприклад, у Секста 
Емпірика читаємо: «Хаос це місце, яке містить в собі ціле. Якщо б він не лежав в основі, то ні земля, 
ні вода, ні решта елементів, ні весь космос не змогли б виникнути. Якщо ми мислено усунемо все 
це, то не зникне місце, в якому все було. Проте воно залишиться, містячи три виміри: довжину, 
глибину та ширину, не враховуючи опору»4. 

Розуміння хаосу як безкінечності, але не в просторі, а в часі, бачимо в творах Марка Аврелія: 
«Зверни увагу на те, як швидко все забувається, на хаос часу, безмежного і в тій, і в іншій бік…»5. 

Перші трактування хаосу як невпорядкованого стану матерії з’являються у філософів 
Емпідокла, Анаксагора та поета Аполлонія Родоського.  

Схожі погляди були й в Овідія, але він вже доповнював їх розумінням необхідності творчого 
начала саме для перетворення невпорядкованої матерії в упорядкований космос. Функцію здійснення 
цього перетворення Овідій покладав на mundi fabricator (влаштовувач, організатор світу) або на opifex 
rerum («майстер речей»)3. Платон (в діалозі «Тімей»), Аристотель, Прокл та гностики цю функцію 
приписували деміургу, як творцю космосу, отцю-майстру, що створює небо, землю та її мешканців. 

Взагалі, антична філософська думка рухалася, як зазначав О.Ф. Лосєв, у напрямку тих 
формул, які можна було б застосувати для характеристики хаосу як принципу становлення. Почали 
з’являтися думки про те, що в хаосі міститься єдність протилежностей: хаос все розкриває і все 
розгортає, дає можливість всьому вийти на зовні; і водночас він все поглинає, все ховає у середину. 

В творах Овідія ця властивість хаосу втілюється в образі дволикого Януса, який виступає і як 
творче начало, і як руйнівне. 

В цілому, міфопоетична концепція хаосу була, як зазначав В.Н. Топоров, «породженням 
відносно пізньої епохи, яка передбачала вже певний рівень спекулятивної думки про джерела та 
причини сущого». До характеристик хаосу тоді відносили безкінечність у часі та просторі, 
роз’ятість до пустоти, або, навпаки, змішаність всіх елементів, невпорядкованість, і, як наслідок, 
максимум ентропічних тенденцій, виключення із сфери передбачуваного. Але головною рисою 
хаосу все ж таки вважалася здатність до породження всього сущого. 

Саме тому космос (від грецьк. ϰόϭμοζ – порядок, впорядкованість, будова, світ, світобудова, 
краса, прикраса) завжди є вторинним по відношенню до хаосу – як у часі, так і за складом елементів, 
із яких він утворюється. 

                                                      
1 Селиверстова, А.С. (2018). Социальный хаос как проблема социальной философии. Scientific Journal 
“Virtus”, 28, 43-47. 
2 Лосев, А.Ф. (1954). Гесиод и мифология. Эстетическая терминология ранней греческой литературы. 
Москва: МГПИ. 
3 Токарев, С.А. (1992). Хаос. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. Москва: Сов. энциклопедия, 2, 719. 
4 Эмпирик, С. (1976). Против учёных. Сочинения в 2 т. Москва: Мысль, 1, 61-376. 
5 Аврелий, М. (2019). Наедине с собой. Librobook.Me 
<http://librobook.me/naedine_s_soboi_razmyshleniia/vol1/2>. (2019, травень, 04). 
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Таке уявлення про космос антична філософська думка підкріплювала «тимчасовістю» хаосу 
не лише в його початку, а й наприкінці, коли він мав зруйнуватися в результаті якогось катаклізму 
(всесвітній потоп, пожежа) або «зношування» космічного начала в хаосі1. 

Космос тут також мислився, як просторова категорія, і часто уявлявся як дещо, що міститься 
в середині хаосу, який оточує космос зовні. Космос, що розширюється і самоорганізується, може 
змістити, посунути хаос на периферію, але не подолати його. 

Схожі уявлення про співвідношення хаосу і порядку побутували і в українській 
міфотворчості. Українські колядки донесли до нас давні розповіді про те, як з хаосу – первинного 
океану, створився світ – структурована система, що підкорена порядку і гармонії2: 

 
Якщо не було початку світа, 
То ще не було неба, ні землі, 
А лишень було широке море, 
А на тім морі явір зелений, 
На тім яворі три голубочки, 
Три голубочки раду радили: 
- Як би ми, браття, світ поставили? 
Ой, ходім, браття, аж на дно моря 
Та там добудем дрібного піску. 
Тот пісок дрібний посієм всюди, 
Та встане з него свята землиця, 
Та буде тамки золотий камінь. 
З того камня буде сонце. 
То буде сонце і місяць ясний, 
Рум’яна зоря й звізди прекрасні… 

 
Отже, бачимо, що хоча ще не було ані неба, ані землі, основні елементи вже існували. В тому 

числі і Дерево, як елемент, що завдає структуру світобудови. Голубам-деміургам треба було решту 
елементів впорядкувати, поєднати, звести у систему з певними зв’язками та взаємозв’язками між 
елементами. Тобто ідея порядку, або основний проект порядку, в образі Дерева вже існував.  

Одночасне існування хаосу і порядку бачимо й в колядках, де в ролі деміургів виступають 
павуки3: 

Ой як то було з початку світа, 
Ой як не було святої землі, 
Ой но на морі павутиноньки, 
Ой там братоньки раду радять: 
- Як би нам, брате, в глибокі води, 
Тогди ми, брате, світ обснуємо, 
Світ обснуємо і наситимо, 
Світ наситимо і наповнимо. 

 
Тут ідея структурування світу посилюється наявністю павутиння – одного з найдосконаліших 

творінь природи з точки зору геометрії. «Перед нами постає сяючий образ павука-ткача, що снує 
нитки-промінці, засновує їх різноманітними виявами життя, насичує барвами й звуками, наповнює 
живлячим духом, – коментує цю колядку Ярослава Музиченко. – Ми знаємо, що в колядках такого 
типу завше дістається з дна моря золотий камінь-сонце, і тоді вже з’являється світ. Ми кажемо: світ 
заснувався, сонце – то основа життя…». 

Солярні міфи, до речі, також дають багато прикладів впорядкування невпорядкованої, 
неорганізованої, «розгубленої» матерії або енергії. Тільки тут інший спосіб впорядкування – через 
плетіння. В таких міфах деміурги, або персонажі, які ототожнюють Сонце, завжди плетуть вінки.  

                                                      
1 Топоров, В.Н. (1992). Космос. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. Москва: Сов. энциклопедия, 2, 719. 
2 Дмитренко, М., Іваннікова, Л., Лозко, Г., Музиченко, Я., Шалак, О. (1994). Українські символи. Київ: 
Народознавство, 140. 
3 Дей, О.І.: упорядн. (1965). Колядки і щедрівки. Київ: Наукова думка. 
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В українській колядці, яка побутує у Хмельницькій області, є такі рядки: 
 

По горі-горі пави ходили, 
Пави ходили, пір’я губили, 
За ними ішла гречная панна, 
Пір’я збирала, в рукав ховала, 
З рукава брала, по столу клала, 
А з стола брала, вінок звивала...  

 

Схожій сюжет є і в польській колядці «Конопелька», зафіксованій в Мазовецько-Подляських 
землях1: 

Cienka, mała konopielka, 
Hej ło-łom! 
Jeszcze cieńsza jak kraśniejsza, 
Pawki pasie, piórka zbiera, 
Co zbierze, w zapaskę kładzie, 
A z zapaski wieniec wije,  
I uwiła pawi wieniec, 
Przyszpiliła do swej główki… 

 

Цей сюжет, де пір’я павичів символізують промені Сонця, можна вважати спільною 
міфологемою для всіх слов’ян. Як і багато інших, в яких йдеться про плетіння вінків із сонячних 
променів2. 

Втім, плетіння, як спосіб організації матерії/енергії, фіксувалося не лише у формі вінків, а й 
в більш складних візерунках. Такі переплетіння можна бачити в багатьох артефактах декоративно-
ужиткового мистецтва, зокрема – в ювелірних жіночих прикрасах. Наприклад, в колтах, на яких 
часто зображали грифонів або симарглів, хвости яких перепліталися в складному візерунку, що 
не мав ані початку, ані кінця3. Якщо враховувати, що симаргли, жар-птиці, павичі символізували 
Сонце або сонячну енергію, то таку плетінку можна вважати ще одним принципом впорядкування 
цієї енергії. 

Тобто знову ж таки йдеться про те, що певний порядок у первинному хаосі вже існував. 
Деміурги мали лише зробити так, щоб порядок почав переважати над хаосом.  

Саме ці уявлення про співвідношення хаосу і космосу/порядку транслюються і набувають 
нового осмислення в сучасній науці. Зокрема, в сфері дослідження дисипативних (за І. Пригожиним) 
систем – нелінійних, таких, що самоорганізуються. 

«Найважливіша особливість дисипативної системи, – зазначає О.П. Дзобань, – полягає в тому, 
що вона поєднує порядок з хаосом. Виникнення порядку в такій системі з кількісного погляду 
виражається у зменшенні її ентропії, але останнє відбувається за рахунок збільшення хаосу 
в навколишньому середовищі. Система не тільки виникає, а й існує за рахунок поглинання порядку 
з середовища (так би мовити, «харчується» порядком) і, отже, посилення там хаосу». Тобто порядок 
і хаос не виключають один одного, а «доповнюють один одного так, що ні порядок не може існувати 
без підтримуючого його хаосу, ні хаос – без порядку, що породжує його»4. 

До таких дисипативних систем сучасна філософська думка відносить не лише деякі природні 
явища (атмосфера, турбулентні потоки, різні види аритмій серця, нестабільні хімічні реакції тощо), а 
й соціальну реальність зі всіма її складовими (суспільство, окремі соціальні групи, психіка людини, 
культура, економіка, політика, соціальні комунікації тощо). 

                                                      
1 Pl.Wikisource.Org (2019). Stara pieśn podlaska zwana “Konopielką”. 
<https://pl.wikisource.org/wiki/Cienka_ma%C5%82a_Konopielka>. (2019, травень, 04). 
2 Прокопович, Л.В. (2018). Сравнительный анализ подходов в кодировании информации с помощью знаков и 
мифопоэтических образов/символов. Innovative technologies in the formation and development of human capital: 
Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 37-46. 
3 Прокопович, Л.В. (2015). Ювелирное искусство: культурологические аспекты: Монография. Одесса: 
Астропринт, 144. 
4 Дзьобань, О.П. (2011). Сучасна соціальна синергетика: до питань про визначення концептуальних основ. 
Вісник національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, 7, 3-15. 
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При цьому в публікаціях, присвячених розгляду соціальних явищ та процесів, часто йдеться 
про періодичну зміну хаосу на порядок, і навпаки. Ця формула, яка стала вже майже традиційною, 
походить, мабуть, ще з часів Н. Макіавелі, який в своїй книзі «Історія Флоренції» писав про те, що 
логіка безперервних перетворень змушує державу періодично переходити від стану порядку 
до безпорядку, а потім навпаки. Наразі її продовжують повторювати, намагаючись пояснити 
«періодичність взаємопереходів соціальної матерії від упорядкованості до хаосу і назад» 
чергуванням «двох процесів, що виключають один одного – ієрархізації та деієрархізаії»1. 

Для більшої наочності деякі автори навіть вдаються до схематичного зображення: «- хаос – 
порядок – хаос – порядок – …» або «хаос ↔ порядок»2. 

Проте, чи відповідає ця формула дійсному стану речей? Адже, як було зазначено, хаос і 
порядок завжди співіснують в одній дисипативній системі, доповнюючи і обумовлюючи однин 
одного. 

Соціальні системи, як відкриті, нелінійні, такі, що самоорганізуються, завжди є 
дисипативними. На це вказує і В.А. Бачинін, говорячи про те, що в будь-якій соціальній системі 
ентропія завжди присутня в якості латентної можливості знаходитись в точці біфуркації. Тобто 
система завжди знаходиться в «точці розгалуження різних варіантів ймовірного майбутнього 
розвитку», що означає постійне нестале положення3. Це доводить і І.В. Єршова-Бабенко, 
розглядаючи будь-які соціальні системи і середовища, як психомірні. Аналіз таких систем (психіки 
людини, суспільства, соціальних груп, культури тощо) дозволив їй сформувати уявлення про 
психіку, як про специфічну форму природньої та соціальної реальності, яка постійно знаходиться 
в стані появи дисипативних структур різних рівнів4. 

Отже, виходячи з того, що дисипативні системи завжди поєднують в собі і хаос і порядок, а 
всі соціальні системи і середовища є дисипативними, то слід визнати, що в соціальних системах 
відбувається не зміна хаосу на порядок (чи навпаки), а зміна співвідношення хаосу до порядку. 
Тобто для соціальної реальності схему «хаос – порядок – хаос – порядок – …» пропонується 
уточнити: 

… 
↓ 

переважання хаосу над порядком 
↓ 

переважання порядку над хаосом 
↓ 

переважання хаосу над порядком 
↓ 
… 

Висновки. Дослідження досвіду філософського осмислення співвідношення понять «хаос» і 
«космос/порядок» в міфопоетичному аспекті показало, що в давнині (в міфологічних системах та 
ранній античній філософії) хаос мислився не як міра порядку, а, переважно, як просторова категорія 
і творче начало. Трактування хаосу як невпорядкованого стану матерії, як протилежність 
космосу/порядку з’являються пізніше. Проте стійкими залишалися уявлення про одночасне 
існування порядку і хаосу: космос завжди міститься в середині хаосу, який оточує космос зовні. 
Космос/порядок, що розширюється і самоорганізується, може змістити, посунути хаос 
на периферію, але не подолати його. 

Ці уявлення про співвідношення хаосу і порядку транслюються і набувають нового 
осмислення в сучасній науці, зокрема, в сфері дослідження дисипативних систем – нелінійних, 
таких, що самоорганізуються. До таких систем відноситься соціальна реальність та її складові – 
суспільство, культура, психіка людини, соціальні комунікації тощо. 

 
                                                      
1 Бранский, В.П. (1999). Социальная синергетика как постмодернистская философия истории. Общественные 
науки и современность, 6, 117-127. 
2 Бакиев, А.Г. (2014). Становление методологии синергетики в лингвистике. Вестник Башкирского 
университета, 19, 2, 552-555. 
3 Бачинин, В.А. (2005). Социология: энциклопедический словарь. Санкт-Петербург. 
4 Ершова-Бабенко, И.В. (2015). Психосинергетика. Монография. Херсон: Гринь Д.С., 488. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 5 Issue 2 2019 

 89

Виходячи з того, що дисипативні системи завжди поєднують в собі і хаос і порядок, а всі 
соціальні системи і середовища є дисипативними, пропонується визнати, що в соціальних 
системах відбувається не зміна хаосу на порядок (чи навпаки), а зміна співвідношення хаосу 
до порядку. 
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CONSTRUCTION AND CLASSIFICATION  
DIFFICULTIES IN ARGUMENTATION SCHEMES: 
HISTORICAL DIMENSION 

This  article  is  about  historical  stages  of  theory  of  argumentation  and  main  modern  issues. 
The author  pays  attention  to  concepts  which  were  proposed  by  Aristotle,  Cicero,  Boethius, 
G. Compotista,  P. Abelard,  R. Whately,  C. Perelman,  L. Olbrechts‐Tyteca,  S. Toulmin,  R. Rieke, 
A. Janik.  Particular  attention  is  paid  to  D. Walton’s  criteria  to  classification  of  argumentation 
schemes  as  one  of  the  dominant  in  argumentation  theory.  The  C. Lumer’s  critical  analysis 
demonstrates  challenges  D. Walton  face  in  his  concepts  and  underline  benefits  of  probability 
theory in theory of argumentation. In addition, the author emphasizes not only probabilistic theory 
benefits but also inclusion of game theory instruments in theory of argumentation main approach. 
Keywords: argumentation, criteria to classification of argumentation schemes, game theory, 
probabilistic theory. 

Аналіз аргументативного дискурсу зумовлює необхідність розгляду схем аргументації та їх 
природи. Особливу роль аргументаційних схем підкреслює актуальність проблематики протягом 
усього часу існування галузі аргументативного знання. Свій внесок у розвиток теорії зробили 
Аристотель, Цицерон, Боецій, Компотіста, Дж. Локк, Ч. Л. Хамблін, П. Абеляр, Р. Вейтлі, 
Х. Перельман та Л. Ольбретс-Тітека, С. Тулмін, Р. Ріке, А. Янік, Р. Барт, Я. Хінтіка, Е. Краббе, 
Дж. Маккінзі та ін. 

Сучасний підхід до побудови та класифікації схем аргументації та проблеми, які з цього 
приводу виникають, будемо розглядати крізь призму концепцій Д. Валтона. так як його концепції є 
вкрай вагомими на сьогоднішній день. Проте принципи, за якими Валтон класифікує схеми 
аргументації є неоднозначними, на що ця стаття звертає особливу увагу. Проблема полягає 
в неоднозначності підходів до визначення схем аргументації. У світлі сучасної актуальності 
досліджень програм Штучного інтелекту особливо важлива схематизація аргументативного 
дискурсу, методи відображення аргументації на діаграмах, способу аналізу та оцінки 
аргументативних міркувань. 

Мета статті – через історичну ретроспективу встановити складнощі, що виникають при 
побудові та класифікації аргументативних схем. 

«Починаючи аргументацію, мовець, як правило, припускає, що запропонований ним засновок 
буде сприйматися як прийнятний і зв’язок між цим засновком та точкою зору, яку слід довести буде 
зрозумілим. Зв’язок між доказом та точкою зору вважається адекватним тоді, коли прийнятність 
цього засновку може бути «перенесена» на вихідну точку зору за допомогою тієї аргументативної 
схеми, що підходить для даного випадку. Засновок і точка зору можуть бути поєднані 
різноманітними способами. Саме тому в теорії аргументації велика увага приділяється схемам 
аргументації»1. 

Прагма-діалектична теорія виходить з того, що кожна схема аргументації являє собою 
особливий спосіб підтримки точки зору. Схема аргументації є «внутрішньою структурою» 
                                                      
1 Мигунов, А.И. (ред.) (2006). Важнейшие концепции теории аргументации. СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ. 
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одиничної аргументації, у той час як аргументативна структура в цілому являє собою «зовнішню 
структуру» всього аргументативного дискурсу1. 

Розглянемо хід розвитку теорії аргументації. Система способів аргументації є частиною 
античних теорій про судження, які спрямовані на забезпечення основних рекомендацій для 
знаходження та вибірки доказів для публічної промови (риторика) чи дискусії (діалектика). 
Різноманітні античні топічні системи містять класифікації типів доказів, тим самим вказуючи місця 
(locations/локуси) чи топоси (topics/топіки), де можна знайти ці докази. У більшості запропонованих 
у такому випадку місць існує певний зв’язок між засновком, що може бути обраний, та тезою, що 
має бути доведена. Тому античне поняття топосу чи топіки (topos) відповідає у сучасній теорії 
аргументації поняттю «аргументативна схема»2. 

Цицерон розрізнює три типи топосів: 1) топоси, що містяться у самому предметі про який 
йдеться у визначенні, 2) топоси, які якимось чином співвідносяться з предметом (порівняння, родо-
видове відношення, причинно-наслідкове відношення та протиріччя) та 3) топоси, не пов’язані 
з предметом (зовнішні по відношенню до нього, таким є аргумент до авторитету)3. 

Боецій підкреслював, що в той час як діалектичні локуси беруть початок з правил 
прогнозування та логіко-семантичних властивостей, риторичні топоси репрезентують можливі 
зв’язки між речами, що мають різні якості . Деякі діалектичні топіки, такі як топіки від дефініції чи 
роду та виду – необхідні, коли інші репрезентують лише звичайні зв’язки4. 

Протягом Середньовіччя особливо обговорювався у вченні про аргументацію зв’язок між 
діалектикою та риторикою. Починаючи з ХІ століття, Ґарландус Компотіста аналізував 
категоріальні силогізми як вчення про топіки з цілого, частини, тотожного. З іншого боку, він 
вважав, що всі топіки знаходяться у логічних формах антецеденту та консеквенту (засновку та 
висновку), де відмінність між ними полягає у правилах силогізму5. У ХІІ сторіччі, П. Абеляр у своїй 
«Діалектиці» вперше розглянув структури діалектичного консеквенту у його компонентах6. 

«Багато сторічь потому Р. Вейтлі7 запропонував нову класифікацію аргументативних схем, що 
використовуються у якості засобу для знаходження аргументів. Залежно від того, чого мовець бажає 
досягти за допомогою своєї аргументації, Р. Вейтлі запропонував виділяти дві головні категорії 
аргументів. Перша категорія – форми аргументації, які могли б використовуватися не як способи 
обґрунтування, але як засоби пояснення факту чи принципу, істинність яких вважається 
прийнятною. Друга – аргументи, які не можуть бути використані таким чином. Перша категорія 
аргументів називається категорією «а пріорі» і включає аргументи, побудовані на причинно-
наслідковому звязку, «адже доказати наявність чогось значить описати причину цього явища». 
Другий же клас аргументів розділяється на два підкласи: «знак» (sign) та «приклад» (example)8. 

Х. Перельман та Л. Ольбрехтс-Тітека поділили свою систему топосів на дві широкі категорії – 
ті, що мають за ціль знаходити асоціації (схожості) та тих, що шукають дисоціації (розбіжності) між 
концептами9. За «Новою риторикою», аргументи за асоціацією поділяються на три великі класи: 
квазі-логічні аргументи, зв’язки, що встановлюють структуру реальності та аргументи, побудовані 
на структурі реальності, дисоціації ж формують окремий клас10. 
                                                      
1 Eemeren, F.H., Grootendorst, R., Snoeck Henkemans, A.F.and others (1996). Fundamentals of argumentation 
theory. A handbook of historical backgrounds and contemporary developments. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum. P. 
2 Мигунов, А.И. (ред.) (2006). Важнейшие концепции теории аргументации. СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ. 
3 Stump, E. (2004). Boethius’s De Topicis Differentiis. Cornell University Press. Ithaca, United States. 
4 Macagno, F., Walton, D. (2014). Emotive Language in Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press. 
5 Stump, E. (1982). Topics: their development and absorption into consequences. In Norman Kretzmann, Anthony 
Kenny, and Jan Pinborg, editors, Cambridge History of Later Medieval Philosophy, pages 273–299. Cambridge 
University Press, Cam- bridge 
6 Kienpointner, M. (1987). Towards a typology of argumentative schemes. In Frans van Eemeren, Rob Grootendorst, 
Anthony Blair, and Charles Willard, editors, Argumentation: Across the lines of discipline. Foris, Dordrech, p.283. 
7 Whately, R. (1863). Elements of Rhetoric. Reprinted from the 7th ed. London: Parker, Son, and Bourn. 
8 Там само, 46. 
9 Perelman, C., Olbrechts-Tyteca, L. (1969). The New Rhetoric: A treatise on argumentation. University of Notre 
Dame: Press, Notre Dame, Ind. 
10 Walton, D., Macagno, F., Reed, C. (2017). Argumentation Schemes. History, Classifications, and Computational 
Applications. Journal of Logics and their Applications, 4 (8), 2493-2556. 
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У 1984 році С. Тулміним, Р. Ріке та А. Яніком пропонується наступний підхід – аргументи 
класифікуються за принципом базових функцій підтримки, на які ці аргументи спираються. 
У результаті було розрізнено дев’ять основних класів аргументів – аргумент за аналогією, аргумент 
від узагальнення, аргумент від знаку, аргумент від причини, аргумент від авторитету, аргумент від 
дилеми, аргумент від протилежності, аргумент від ступеню1. М. Кієнпоінтнер у своїй «Повсякденній 
логіці» забезпечує комплексну та добре визначену класифікацію, що побудована на чотирьох 
критеріях: 1) тип наслідку; 2) епістемічна природа засновків; 3) діалектична функція висновку; 
4) прагматична функція висновку. На його думку, кожна схема 1) може бути побудована на різних 
логічних правилах; 2) має бути реальною (побудованою на істині чи подібності засновків) 
3) чи фіктивною (таку, що має низьку можливість існування); і 4) вона повинна мати чи 
дескриптивний чи нормативний висновок (прагматична функція)2. 

Схеми аргументації являють собою форми аргументу, що використовуються у повсякденній 
комунікативній аргументації та в інших контекстах, таких як правова та наукова аргументація. Але 
здебільшого, ці аргументи не змодельовані правильними дедуктивними формами міркування видів 
подібних до класичної логіки чи статистичними слідуваннями побудованих на стандартних 
байєсівських принципах імовірності. Вони представляють структуру «засновок-висновок» 
в аргументі та є модифікованими. Їхні умови модифікації представлені як набір критичних запитань, 
діалектичних інструментів, що допомагають перевірити силу та прийнятність аргументації, 
зважаючи на аргументи «за» і «проти»3. 

Схеми аргументації можуть репрезентуватися як прототипні комбінації семантичних (чи 
топічних) зв’язків з логічними правилами наслідку4. Схеми аргументації також розглядаються 
вченими як типові патерни модифікованого міркування, що виникають в повсякденній 
аргументації5. 

До появи програм Штучного інтелекту вченими, які досліджували проблеми аргументації, 
більшість уваги приділялася саме природі аргументу. З появою експертних систем – програм 
Штучного інтелекту на базі причинно-наслідкових структур «якщо-то», коректне відображення 
структури аргументації на діаграмах стає основною проблемою прикладної теорії аргументації.  

Однією з головних ознак схем аргументації, що слугують ключем до оцінки сили аргумента – 
є список критичних запитань, за допомогою яких недедуктивний аргумент, побудований 
за відповідною схемою, може бути оцінений як задовільний чи незадовільний. Критичні запитання 
формують вкрай важливу частину визначення схеми і слугують перевагою у прийнятті підходу, 
побудованого за відповідними схемами. Важливим аспектом розвитку застосувань схем 
аргументації – є використання їх належним чином6. 

Дійсно, критичні питання є необхідним елементом схем аргументації. Вони допомагають 
перевірити правильність побудови аргументації на етапі її формування, звернути увагу на деталі, що 
можуть бути пропущені. Однак, вони також є й інструментом атаки аргументації. Таким чином, 
критичні питання беруть участь у всіх етапах аргументативного дискурсу.  

Зважаючи на це, виникають запитання: «Чи можуть критичні питання бути розглянуті як 
додаткові засновки у схемі аргументації? Чи завжди засновки у схемі аргументації пов’язані між 
собою? Чи можливо критичні питання є ніщо більше як переформульовані засновки? Відношення 
критичних запитань до прихованих засновків, що можуть бути імпліцитними в аргументі – 
проблема, що повинна бути вирішена7. 

                                                      
1 Toulmin S., Rieke R., Janik A. (1984). An introduction to reasoning. New York: Macmillan Publishing Company. 
2 Kienpointner, M. (1992). Alltagslogik: Struktur und Funktion von Argumentationsmustern. Stuttgart, Germany: 
Fromman-Holzboog. 
3 Walton, D., Macagno, F., & Reed, C. (2017). Argumentation Schemes. History, Classifications, and Computational 
Applications. Journal of Logics and their Applications 4(8), 2493-2556. 
4 Walton, D., Macagno, F. (2015). A Classification System for Argumentation Schemes. Argument and Computation, 
6 (3), 219-245. Ssrn.Com <https://ssrn.com/abstract=2706863>. (2019, квітень, 11). 
5 Blair, J. A. (2000). A Theory of Normative Reasoning Schemesí. Proceedings of the Third OSSA Conference: 
Argumentation at the Century’s Turn. OSSA, St. Catherines, ON. 
6 Walton, D., Reed, C., Macagno, F. (2008). Argumentation schemes. Fundamentals of critical argumentation. 
New York: Cambridge University Press, 15. 
7 Там само, 38. 
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Критичні запитання грають вкрай важливу роль у схемах аргументації – «критичні запитання 
беруть участь в оцінці аргументативних схем, так само як в індивідуальних схематичних 
аргументах»1. 

Там само визначається, що «..аргументативна роль критичних запитань висвітлюється в їх 
відношенні до схем аргументації. До кожної схеми приєднується певна кількість критичних 
запитань»2. 

У той час як критичні запитання функціонують в оцінці схематичних аргументів, їх точна 
роль неясна. Часом, критичні запитання описуються як, такі, що є важливою умовою для прийняття 
будь-якого схематичного аргументу. Дж. Блейр, наприклад, пише, що критичні запитання – це 
питання, на які має бути дана відповідь, аби наслідок у схемі міркування був переконливим3. Іноді, 
критичні запитання розглядаються як такі, що функціонують у базі даних, пропонуючи користувачу 
вибір між стратегіями для знаходження слабких місць в аргументі4. 

Д. Валтон розуміє критичні запитання як педагогічні засоби з евристичною роллю 
в діалектичному оцінюванні аргументу5. Чи грають розглянуті так критичні запитання більш 
важливу роль? Водночас, очікуваний наслідок постановки критичних запитань – тимчасово 
зруйнувати аргумент, принаймні до тих пір, поки не дано задовільної відповіді. Тож, задовільна 
відповідь на всі критичні запитання – важлива умова для прийняття схематичного аргументу6. 

Отже, варто поставити питання, виходячи з чого визначається список критичних запитань 
до кожної конкретної схеми? (Окрім того, окремою проблемою є ідентифікація аргументаційних 
схем). Можливо, варто зважати специфіку самих схем аргументації, що є і причиною складностей, 
які виникають у процесі їх аналізу, обробки. 

Без критичних запитань аргумент – нейтральний і знаходиться ні в позиції довіри, ні в позиції 
недовіри. (Якщо властивості оточуючої середи не змінюються під впливом обурень, що створює 
хвиля, то до них прийнятний принцип суперпозиції (накладання хвиль), при розповсюджені у такій 
середі декількох хвиль, кожна з них розповсюджується так, ніби інші хвилі відсутні7. Аргументи та 
контраргументи можуть існувати, але не взаємодіють. Виходячи з цього, також можна сказати, що 
критичні запитання є причиною згадування прихованих засновків, інакше відбувається тавтологія. 

Критичні запитання спрямовані бути інструментами для респондента, що отримує 
припущення для можливих критичних відповідей до аргументу. Це є головним аспектом факту, що 
Д. Валтон та його соратники розуміють презумптивну аргументацію як діалогічну установку і вони 
будують схеми аргументації та їх теоретизацію відповідно8. 

Зважаємо на таке припущення, що критичні запитання грають роль ідентифікатора – чи усі 
важливі структурні елементи у схемі аргументації наявні та чи наскільки вони аргументовані 
(забезпечені підтримкою відповідних засновків/достатньо сильні)? 

Чим сильніша атака аргументу, тим слабше ступінь довіри, але якщо є належний 
контраргумент – то тим сильнішою ступінь довіри буде. Якщо так, то список критичних запитань 
буде більше залежати від сили атаки аргументу, аніж від схеми аргументації. При цьому, у такому 
ракурсі, критичні запитання вкрай залежні не тільки від синтаксичного, а і від семантичного аналізу. 
Згадаємо приклад Поллока з червоним світлом9. 
                                                      
1 Walton, D., Macagno, F. (2015). A Classification System for Argumentation Schemes. Argument and Computation, 
6 (3), 219-245. Ssrn.Com <https://ssrn.com/abstract=2706863>. (2019, квітень, 11). 
2 Там само, 476. 
3 Blair, J. A. (2000). A Theory of Normative Reasoning Schemesí. Proceedings of the Third OSSA Conference: 
Argumentation at the Century’s Turn. OSSA, St. Catherines, ON. 
4 Walton, D., Chris, R. (2003). Diagramming, argumentation schemes and critical questions. Anyone Who Has 
a View: Theoretical Contributions to the Study of Argumentation. Kluwer. Dordrecht, 195-211. 
5 Walton, D. (2003). Is there a burden of questioning? Artificial Intelligence and Law, 11, 1-43. 
6 Walton, D., Godden, D. M. (2005). The Nature and Status of Critical Questions in Argumentation Schemes. 
Hamilton, Ontario: OSSA. 
7 Див. Естественнонаучная школа при Томском Политехническом Университете (2019). Принцип 
суперпозиции. Групповая скорость <https://bit.ly/2uBQ19W>. (2019, квітень, 11). 
8 Lumer, C. (2016). Walton’s Argumentation Schemes. OSSA Conference Archive. 
<http://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA11/papersandcommentaries/110>. (2019, квітень, 11). 
9 Див.: Walton, D. (2019). ResearchGate <https://www.researchgate.net/figure/Pollocks-Red-Light-Example-in-
Carneades_fig3_228188551>. (2019, квітень, 11). 
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Якщо вірус успішно атакує програму, його вдалу атаку можна назвати переконуючим 
аргументом, іде пошук слабкостей. Зазвичай вони криються в другорядних елементах, проте якщо є 
результат, то «цінність» атаки по ним стає набагато вищою, аніж по основним і відповідно більш 
захищеним елементам. Та чи можна вважати такі критичні запитання прихованими засновками? 
(Якщо рентген виявляє перелом, то чи бере він участь у конструюванні кістки чи навпаки?) 

Розглянемо типові схеми аргументації, запропоновані Д. Валтоном: 

АРГУМЕНТ ВІД ПОЗИЦІЇ ЗНАТИ 
Основний засновок: Джерело s у позиції знати про елементи в конкретній області предмета 

f, що містить пропозицію p. 
Менший засновок: s припускає, що p істинне (хибне). 
Висновок: p істинне (хибне). 
КРИТИЧНІ ЗАПИТАННЯ 
КЗ1: Чи s знаходиться у позиції знати, що p істинне (хибне). 
КЗ2: Чи s чесне (надійне) джерело? – Тут К. Лумер1 робить очевидне зауваження: «чому 

відповідь на це питання не знаходиться в аргументації, як подальший засновок? Автори також 
ставлять це питання2. Це піднімає проблему розгляду критичних запитань як прихованих засновків. 
«Деякі критичні запитання репрезентують додаткові припущення до аргументу … тоді, коли інші 
функціонують як стартові точки до знаходження атаки типу спростування3. 

КЗ3: Чи припускає s, що p істинне (хибне)4. 

АРГУМЕНТ ДО ДУМКИ ЕКСПЕРТА 
Основний засновок: Джерело e є експертом в області предмету f, що містить пропозицію p. 
Менший засновок: e припускає, що p істинне (хибне). 
Висновок: p істинне (хибне). 
КРИТИЧНІ ЗАПИТАННЯ 
КЗ1: Запитання до експертизи: Наскільки надійне e як експертне джерело? 
КЗ2: Запитання до області: Чи e є експертом в області, де знаходиться p? 
КЗ3: Запитання до власної думки: Що на думку e імплікує p? 
КЗ4: Запитання до довіри: Чи s персонально надійне як джерело? 
КЗ5: Запитання до узгодженості: Чи p узгоджене з припущеннями інших експертів? 
КЗ6: Запитання до доказу: Чи припущення e, побудоване на доказі?5 

Проблема з критичними запитаннями має важливі наслідки для поля досліджень Штучного 
інтелекту, де модифікованість міркування постає центральною темою. Полок змалював важливу 
відмінність між двома типами модифікованих відношень між аргументами. Вони можуть бути типу 
rebuttal та undercutter. Rebuttal є сильною формою поразки поданого аргументи і позиціонується 
контраргументом до висновку оригінального аргументу. Undercutter – слабша форма зруйнування 
оригінального аргументу, що атакує наслідок, що був використаний в оригінальному аргументі, щоб 
отримати висновок із засновків. Проблема в тому, що здається немає стандартного шляху 
репрезентації критичних запитань в діаграмах. Причина в тому, що іноді критичні запитання 
поводяться як rebuttals, а іноді виключно як undercutters. 

Звернемо увагу на складнощі, які виникають стосовно формулювання та оцінювання 
критичних запитань, що впливає на вирішення проблеми повноти аргументації. Мова йде про те чи 
надають критичні запитання достатніх умов для прийняття схематичних аргументів. Декілька 
факторів виявляються у відповіді на це питання. Однією з проблем, що входить до оцінки 
                                                      
1 Lumer, C. (2016). Walton’s Argumentation Schemes. OSSA Conference Archive, 110. 
<http://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA11/papersandcommentaries/110>. (2019, квітень, 11). 
2 Walton, D., Reed, C., Macagno, F. (2008). Argumentation schemes. Fundamentals of critical argumentation. 
New York: Cambridge University Press, 38. 
3 Walton, D., Chris, R. (2003). Diagramming, argumentation schemes and critical questions. Anyone Who Has a View: 
Theoretical Contributions to the Study of Argumentation. Dordrecht: Kluwer, 195-211. 
4 Walton, D., Reed, C., Macagno, F. (2008). Argumentation schemes. Fundamentals of critical argumentation. 
New York: Cambridge University Press, 309. 
5 Walton, D., Reed, C., Macagno, F. (2008). Argumentation schemes. Fundamentals of critical argumentation. 
New York: Cambridge University Press, 309. 
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модифікованих аргументаційних схем, є проблема повноти. Чи оцінка аргументаційної схеми може 
бути завершена повністю, то її висновок бути прийнятим. Якщо так, то коли? 

Розглядаючи зазначену вище проблему слід звернути увагу на те, що схеми аргументації 
побудовані в межах немонотонної логіки. Доказ, що забезпечується висновком причинами завжди 
суб’єктивний у світлі нової інформації. З огляду на це, відповідь до проблеми повноти здається у 
тому, що будь-яка схема модифікованої аргументації не може бути до кінця закритою, лише у 
певному контексті, відповідно до інформації, що наявна1. 

Іншим аспектом проблеми – є те, чи забезпечують критичні запитання самі по собі достатній 
критерій у визначеному контексті, наприклад, для прийняття висновки, пов’язаного з наявною 
інформацією. Відповідь полягає тут, імовірно, у тому, що коли запитання відносяться до судження, які 
входять в аргументаційні схеми, вони не є вичерпними. Наприклад, Р. Пінто, Дж. Блейр та К. Парр2 
припускають три основних критерії до суджень для аргументів: прийнятність засновку, прийнятність 
слідування, та чи є інші релевантні припущення (серед поданого набору даних), що будуть на заваді3. 

Інший вимір проблеми повноти може бути виражений у самому запитуванні критичних 
запитань. Це, в контексті діалогу, стосується того, коли респондент повинен завершити задавати 
критичні запитання до аргументації та поставити завершальну точку. Питання повноти пов’язане з 
проблемою чи стосуються критичні запитання самого доказу. Якщо ми розмірковуємо вірно, то 
універсальною відповіддю до проблеми повноти буде забезпечення повного доказу4. 

Розглянемо як додаткове знання у вигляді забезпечення нових аргументів чи нової інформації 
може проявлятися у міркуванні, де ми намагаємося визначити вид тварини. Припустимо, що нам 
дана вибірка з 1000 видів тварин і ми напевне знаємо, що серед них є звичайна лисиця (лат. vulpes 
vulpes). Задача – крізь ряд накладання умов (критичних запитань) відсіяти всіх інших тварин та 
знайти лисицю. Першим кроком ми можемо розділити тварин на хижаків та травоїдних, тому що 
нам відомо, що лисиця – хижак. Залишається 400 тварин. Далі, ми знаємо, що лисиця повинна мати 
руде хутро і після цього у вибірці залишається 50 хижаків з рудим хутром. Також відомо, що лисиці 
відносяться до песовидних тварин, коло пошуку звужується до 10 хижих, рудих, песовидних тварин. 
Якщо ми згадаємо, що лисиці живуть у норах, то отримаємо 1 вид хижої, рудої, песовидної тварини, 
що живе у норі. Ще невідомо, чи вірно наше припущення, що за цим видом прихована vulpes vulpes, 
але маємо 4 сильних аргументи на його користь. 

Особливість такого підходу, якщо розглядати схему як байєсівську мережу довіри – ніколи не 
буде отримано 100% істини, що остаточний крок приводить до «vulpes vulpes».  

1. Подана у вибірці лисиця може жити не в норі, а у печері, ущелині скелі чи в іншому 
природньому укритті. 

2. Рудим, хижим песовидним звірем може бути мала панда. 
3. Лисиця може мати меланістичну форму забарвлення і тоді буде не рудою, а чорною. 
4. Врешті решт, лисиця може бути домашньою, а тому фактично не бути хижаком, якщо під 

цим розуміти полювання на здобич. 
Тим не менш, ми використовуємо саме ці питання, тому що вони мають найбільшу 

вірогідність бути істинними і ми можемо за меншу кількість кроків знайти необхідну нам тварину, 
обрати найбільш лаконічний маршрут, що в умовах великої обробки даних має суттєву значущість. 
Якщо розглядати критичні запитання у контексті теорії ігор – це методи застосування найбільш 
оптимальних стратегій для ствердження або спростування аргумента. Один з відомих прикладів 
ігор, що побудовані на теорії ймовірності – Акінатор5. 

Лумер пропонує такий приклад застосування теорії імовірності у схемах аргументації: 
Базова установка імовірності аргумента від позиції знати: 
1. Джерело s в позиції знати про речі в області предмета f у p. 
2. S – чесне (надійне) джерело. 

                                                      
1 Walton D., Godden D. M. (2005). The Nature and Status of Critical Questions in Argumentation Schemes. Hamilton, 
Ontario: OSSA, 479. 
2 Blair, J.A., Parr, K. Pinto, R.C. (1993). Reasoning: A Practical Guide for Canadian Students. Canada: Prentice Hall. 
3 Lumer, C. (2016). Walton’s Argumentation Schemes. OSSA Conference Archive. 
<http://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA11/papersandcommentaries/110>. (2019, квітень, 11). 
4 Там само. 
5 Див.: Akinator (2019). <https://ru.akinator.com>. (2019, квітень, 11). 
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3. S припускає, що p істинне. 
4. Якщо чесна персона припускає пропозицію х, що знаходиться у його компетенції, тоді х 

істинне в переважній більшості (95%) випадків. 
5. (Адресат не має більш релевантної інформації про s та p, окрім поданої вище). 
Висновок: високоімовірно, що p (95%). 
Така реконструкція у пробабілістичній концепції забезпечує прозору структуру аргументу. 

Теорія імовірності забезпечує базис для збагачення аргументаційних схем. Тим не менш, перелік 
схем аргументації Д. Валтона, К. Ріда та Ф. Макаґно не містить ймовірнісних схем1. 

Д. Валтон заперечує можливість ймовірнісної реконструкції неточних аргументів як 
аргументів від позиції знати. Проте, В. Салмон вже мав пропозицію такої реконструкції аргументів 
від позиції знати, між тим, зі схожими як у Д. Валтона критичними запитаннями2. Д. Валтон 
стверджує, що пропозиція В. Салмона призводить до певних проблем: якщо аргумент приписує 
імовірність w до пропозиції p, тоді, відповідно до аксіом обчислення імовірності, імовірність не-p – 
1-w. Якщо, тоді, інша персона (що також знаходиться у позиції знати про p) припускає, що не-p є 
також імовірністю w із високим показником, якщо w вище за 0.5. тоді w – 1-w, що неможливо 
за правилами обчислення імовірностей. Отже, ці аргументи не є ймовірнісними3. 

Д. Валтон також спирається на діалогічну концепцію та поєднанні критичних запитань 
з немонотонною логікою презумптивної аргументації. «Презумптивні аргументаційні схеми не 
можуть бути проаналізовані поза контексту як дедуктивні аргументи, тому що нові свідчення 
можуть зробити аргумент умовним. Тому, ці аргументи повинні бути проаналізовані та оцінені 
у світлі їх змісту…Аргументація розглядається як послідовність кроків, виконаних двома 
учасниками у цілеспрямованому діалозі4. 

«Д. Валтон правий у тому, що немонотонність неточних аргументів вимагає включення 
контекстуального елементу у схеми. Тим не менш, контекстуальний не повинен бути вбудованним 
у діалог. Відсилка до бази даних (як у пятому засновку базової установки імовірності аргументу від 
позиції знати) забезпечує також і контекстуальний зв’язок; і це більш раціонально, тому що робить 
зрозумілим від чого залежить зручність використання неточних аргументів, коли немає жодної 
кращої інформації»5. 

Окрім теорії імовірності, що вбудовується у аргументативний дискурс звернемо увагу на те, 
що імовірність певних подій для різних експертів може відрізнятися. Мова йде про наші зауваження 
щодо проблеми суб’єктивності у процесі аргументативного дискурсу.  

Експерт 1: У спостережуваних мною умовах апарат Z повністю функціонує. 
Експерт 2: У спостережуваних мною умовах апарат Z функціонує з недоліками (перегрів 

центрального процесору за підвищеної вологості/надмірної запиленості). 
Обидві оцінки експертів істинні, але на контекстуальному рівні стає зрозумілим, що умови 

спостереження експертів були відмінні. А значить, для коректного аргументативного дискурсу 
варто знайти певний компроміс – умови спосторежень повинні бути однаковими. З метою 
забезпечення рівних умов у теорії ігор Дж. Нешем були запропоновані рівномірності – набір 
стратегій у грі для двох чи більше гравців, у яких жоден учасник не може збільшувати виграш, 
змінивши свою стратегію, якщо інші учасники власних стратегій не змінюють. Таким чином, це 
вимога у процесі аргументативного дискурсе «грати в одну гру».  

На жаль, теорія спіткнулася з проблемою практичної неспроможності і може бути реалізована 
тільки в ідеалізованих умовах. У даному випадку, експерти ставлять у якості задачі знаходження 
найбільш оптимального вирішення ситуації для обох сторін, а не персональну перемогу. За інших 
підходів гра перетворюється у здатність вести дискусію з позиції акцентування своїх сильних сторін 
та приховування слабких.  

У статті через ретроспективний аналіз аргументативного дискурсу висвітлено основні підходи 
до побудови аргументативних схем. Зокрема розглянуто становлення аргументації у Античності, 
                                                      
1 Lumer, C. (2016). Walton’s Argumentation Schemes. OSSA Conference Archive. 110. 
<http://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA11/papersandcommentaries/110>. (2019, квітень, 11). 
2 Salmon, W. (1964). Logic. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall. 
3 Walton, D. N. (1996). Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning. Mahwah, NJ: Erlbaum. 
4 Walton, D. N. (2005). Justification of argumentation schemes. Australasian Journal of Logic, 3, 1-13. 
5 Lumer, C. (2016). Walton’s Argumentation Schemes. OSSA Conference Archive. 110. 
<http://scholar.uwindsor.ca/ossaarchive/OSSA11/papersandcommentaries/110>. (2019, квітень, 11). 
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надалі розглядаються теорії, запропоновані у Середньовіччі, погляди Р. Вейтлі, Х. Перельмана та 
Л. Ольбрехтс-Тітеки, С. Тулміна, Р. Ріке та А. Яніна, М. Кієнпоінтнера. Сучасний погляд 
на побудову та класифікацію схем аргументації подано у рамках концепції Д. Валтона. Лумер 
зазначає, що проблема даного підходу у тому, що він спирається на емпіричні дослідження. 
Зважаючи на це, виникає ряд проблем, пов’язаних з їх (схем аргументації) класифікацією.  

Подібні зауваги демонструють проблеми різних підходів до класифікації та побудови схем 
аргументації та їх структури. У рамках даного дослідження, автор бачить рішення в уніфікації 
принципів аргументації, що дозволятиме застосовувати певний загальний базис критеріїв для оцінки 
аргументації, конструювання аргументаційних схем та ведення аргументаційного дискурсу. 
Застосування ймовірнісних теорій дозволить забезпечити гнучкість аргументації, а положення теорії 
ігор, зокрема, згаданої рівноваги Неша – її адекватність. Розробки у запропонованих областях вкрай 
перспективні для теорії аргументації у цілому та застосування їх у програмах Штучного інтелекту 
(і безпосередньо у експертних системах). 
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THE CONSTRUCTIVIST FUNCTION OF CULTURAL 
PREDICATION IN HISTORICAL DISCOURSE 

The article analyzes  cultural  constructivism as one of  the ways of a  conceptual  representation 
of historical  reality.  The  connection  between  cultural  constructivism  as  an  epistemological 
position  and  cultural  predication  as  a  procedure  of  historical  discourse  is  substantiated.  The 
main  focus  is  on  the  constructive  function  of  cultural  prediction  in  historical  discourse. 
Constructivism  as  the  position,  behind  which  reality  is  the  construction  of  consciousness  is 
opposed to realism – the position in which thought or language reflect objectively existing and 
independent of consciousness reality. When constructed reality corresponds to objective reality, 
constructivism  acquires  the  status  of  constructive  realism.  The  classification  of  constructivism 
was  proposed,  according  to  which  it  is  divided  into  epistemological,  social  and  cultural.  It  is 
noted  that  cultural  constructivism  and  cultural  predication  form  the  constructivist  paradigm 
of historical discourse. 
Keywords: constructivism, realism, cultural constructivism, cultural relativism, cultural predication. 
 

У сучасному історичному дискурсі емпіричному описові протиставляється інтелектуальна 
конструкція, відображенню – культурне приписування, реалізму – конструктивізм. 

Термін «конструктивізм» запропонував Д. Мєланд у праці «Скептицизм та історичне знання», 
виданій у 1965 році. У ній він трактував істориків як конструкторів минулого, що творять минуле, а 
не повідомляють про нього1. Конструктивізм заперечував об’єктивне існування дійсності та 
можливість безпосереднього доступу до неї. Дійсність, за цим напрямом, доступна лише через мову 
і тексти й конструюється в наративі2. Типовим для цього напряму було уявлення Л. Ґолдстейна, 
який у 1976 р. в книжці «Історичне знання» стверджував про існування двох дійсностей минулого, а 
саме: об’єктивно існуючої дійсності минулого, що існує поза текстом і безпосереднім сприйняттям, 
та історичної дійсності, створеної істориком. На його думку, історичні факти не перебувають 
в дійсності минулого, а є результатом дослідження, вони не мають місця в минулому, але є 
твердженнями про минуле, сформульованими істориком. Теза про фундаментальну відмінність між 
подіями або фактами, які належать до дійсності минулого, від історичних фактів як описів цих подій 
є теоретичним базисом конструктивізму. З цього розрізнення випливає висновок, що єдиним 
минулим, доступним для пізнання, є сконструйоване або реконструйоване істориком історичне 
минуле, що історик обов’язково накидає досліджуваним постатям та явищам з минулого спосіб 
мислення, характерний для свого часу та культури, що усі історики є конструктивістами3. З цього 
також випливає висновок, що історія є витвором культури, а тому є найбільш конструктивістською 
галуззю з усі гуманітарних дисциплін4. 

Елементи конструктивізму наявні у праці А. Данто «Аналітична філософія історії», яка 
з’явилася у 1965 році. Аналітичність у філософії історії він розумів як зосередження уваги на праці 

                                                      
1 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: 
Ніка-Центр, 9. 
2 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 9-10. 
3 Колінгвуд, Р.Дж. (1996). Ідея історії. Київ: Основи, 10, 13. 
4 Добронравова, І. С. (2008). Новітня західна філософія науки. Київ: ПАРАПАН, 13. 
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історика, точніше на його дискурсі, послідовності думок, нарації1. За А. Данто, історик 
неспроможний реконструювати минуле. Праця історика є своєрідною організацією минулого 
за допомогою історичної уяви як уяви про події, що перестали відбуватися, та обставини, які вже 
більше не існують. Звідси його теза: «Історія розповідає історії»2. Варто зазначити, що історичній 
уяві особливу увагу приділяв Р. Колінгвуд. Історична уява у нього мала конструктивний характер та 
була пов’язана із конструктивною історією, історією загалом. Для Р. Колінгвуда сама ідея історії – 
це «історія уявної картини минулого. […] Це історія історичної уяви як самообгрунтувальної само 
визначальної та самовиправдальної форми думки»3. На його погляд, кожна історія повинна 
узгоджуватися сама із собою. Оскільки чисто уявні світи не можуть стикатися один із одним, їм і не 
потрібна взаємна узгодженість. Кожен з них – сам собі світ. Інша справа історичний світ, який, як 
дійсний світ, існує тільки один, й усе у ньому повинне якось співвідноситися з усім іншим, навіть 
коли це відношення тільки топографічне або хронологічне4. Те, що історична нарація повинна 
узгоджуватися сама із собою, Р. Колінгвуд обґрунтовував тим, що «уявне, просто, як воно є це ані 
реальне, ані нереальне»5. Відповідно, історична нарація має оцінюватись не як «істина» або 
«хибна», а як «узгоджена», «організована» або «неузгоджена», «неорганізована».  

Згодом термін «історична уява» став головним у праці Г. Вайта «Метаісторія», яка з’явилася 
у 1973 році і стала культовим текстом наративізму. Сам же термін «наративізм» був вперше вжитий 
у статті В. Дрея «Про природу та роль наративу в історичних дослідженнях» у 1971 році6. Для 
Г. Вайта історія є більш конструктивістською, ніж емпіристською, швидше мистецтвом інтерпретації, 
ніж наукою, скерованою на пояснення. На його погляд, те, що пропонується як відображення 
реальності, є лише певною конструкцією, яка створює «ефект реальності»7. Саму ж історичну працю 
він трактував як «вербальний артефакт», «вербальну структуру в формі наративного прозового 
дискурсу»8. Логіко-інтерпретативну структуру історичної нарації, з наявним у ній прагненням до 
істини, він вважав менш суттєвою чи нехарактерною, натомість увагу зосередив на її риторичній 
структурі9. За Г. Вайтом, структура історичної нарації визначається насамперед чотирма головними 
тропами: метафорою, метонімією, синекдохою та іронією. А можливість їх змінювати відкриває шлях 
до нових пошуків значень10. У його концепції тропи замінили моделі, інтерпретація – пояснення, а 
риторична гра – правила логіки. Завдяки чому історія постала як розігрувана істориками партія 
мовних шахів. А її переможці визначали обов’язкову «політику пояснення»11. 

Конструктивна роль історичної нарації як замінника дійсності розкрита у праці Ф. Анкерсміта 
«Наративна логіка. Семантичний аналіз мови істориків», яка була опублікована у 1983 році. 
Історичну нарацію Ф. Анкерсміт визначав як мовну цілість, що репрезентує минуле, і є відмінною 
від таких когерентних мовних систем, як поезія, художня проза, проповідь чи математичне 
доведення12. На його думку, не можна взагалі робити висновки про істинність історичних нарацій, 
але можна лише розмірковувати, яка з них є «суб’єктивнішою», чи «об’єктивнішою»13. 
Ф. Анкерсміт виокремив три різновиди правил, що відносяться до механізму конструювання 
історичної нарації: система природних закономірностей, виражених у так званих історичних 
законах, або ж логічний підхід; лінійна схема реконструкції людських вчинків, або ж лінгвістичний 
підхід; метафоричний підхід, або наративне використання мови14. Сам же він обстоював 

                                                      
1 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 74-75. 
2 Там само, 79. 
3 Колінгвуд, Р.Дж. (1996). Ідея історії. Київ: Основи, 327. 
4 Там само, 324. 
5 Там само, 319. 
6 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: 
Ніка-Центр, 30. 
7 Там само, 33. 
8 Там само, 10, 34. 
9 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 93. 
10 Там само, 95. 
11 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: 
Ніка-Центр, 33. 
12 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 84. 
13 Там само, 85. 
14 Там само, 89-90. 
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метафоричну точку зору1. Отже, конструктивістська парадигма тривалий час була пануючою 
у наративістичній філософії історії. Символічною датою завершення цього панування вважають 
2005 рік, коли була опублікована праця Ф. Анкерсміта «Піднесений історичний досвід»2.  

Конструктивізм є критичним ставленням до зв’язку класичної, тобто кореспондентської 
концепції істини як відповідності думки дійсності із традиційним, тобто метафізичним реалізмом, 
що передбачає просто реконструювання дослідниками об’єктивно існуючої дійсності. Він також 
критикує емпіризм, для якого вирішальним аргументом щодо наукових речень і термінів є досвід, 
тобто безпосереднє спостереження і споглядання3. Конструктивізм відкидає можливість осягнення 
єдиного і правдивого образу минулого, оскільки не має абсолютних критеріїв визначення його 
правдивості, та висловлювався за плюралізм, стверджуючи, що існує не Історія, а різні історії, 
відкидаючи у такий спосіб класичну концепцію істини4. 

На думку Є. Топольського, можна виокремити три головних види конструктивізму, які 
різними способами вирішують проблему співвідношення істини і дійсності: 1) конструктивізм, 
пов’язаний з реалізмом щодо усієї сукупності тверджень; 2) конструктивізм, пов’язаний 
із реалізмом стосовно речень, що їх можна назвати базовими; 3) антиреалістичний конструктивізм, 
який відкидає епістемологію, у тому числі епістемологію історії. Перший вид конструктивізму, 
за Є. Топольським, можна назвати реалістичним. Він прагне зберегти погляди про остаточні 
емпіричні підстави знання, а також зберегти без змін класичну концепцію істини у сенсі формальної 
моделі А. Тарського У контексті реалістичного конструктивізму виходять із припущення про 
існування об’єктивної дійсності та трактують здобутий дослідниками образ цієї дійсності як 
конструкцію дослідника, а не як його відображення через розум у сенсі Р. Декарта чи Дж. Локка5. 
Другий вид конструктивізму, що пов’язаний із реалізмом речень, які вважаються базовими, можна, 
на погляд Є. Топольського, назвати квазіреалістичними. Він представлений конструктивним 
емпіризмом Б. ван Фраасена, метаісторією Г. Вайта і наративною логікою Ф. Анкерсміта. 
Конструктивний емпіризм Б. ван Фраасена є різновидом структуралістських концепцій науки, які 
зазвичай називають модельним підходом, та в якому, на противагу гіпотетико-дедуктивній чи 
дедуктивно-номологічній моделі наукової теорії, розглядають як сукупність моделей чи структур 
теорії. Конструктивний емпіризм бачить мету науки у порятунку явищ науки шляхом моделювання 
спостережуваних даних6. 

За мінімалістичною концепцією наукою Б. ван Фраасена, дослідник повинен вважати, що 
спостережені предмети є реальними. Однак не існує потреби у такому принципі щодо 
неспостережних предметів. Категорію істини Б. ван Фраасен відносив до спостережених предметів. 
Стосовно неспостережених предметів, то, на його думку, достатньо переконання в емпіричній 
адекватності тверджень про ці неспостережені предмети. Це переконання – мінімальне7. 
У наративно-риторичній концепції філософії історії Г. Вайта реалізм поєднується із антиреалізмом. 
Г. Вайт – реаліст, коли припускає існування об’єктивної дійсності у процесі пізнання, та, водночас, 
ідеаліст, коли також заперечує існування певної структури минулої дійсності, яку історик міг би 
відкрити. Саме же історик може лише вносити корективи у вигляді певних конструкцій до цієї 
хаотичної і безособової дійсності, що роблять її більш зрозумілою. Минула дійсність, на погляд 
Г. Вайта, осягається через літературні форми та риторичні тропи. Істинними або неістинними, 
за Г. Вайтом, можуть бути лише окремі твердження про минуле, історична ж нарація як цілість є 
риторичною конструкцією історика8. 

Ф. Анкерсміт у своїй концепції наративної логіки вважав історичну нарацію конструкцією 
історика, щодо якої неможливе застосування класичної чи будь-якої іншої концепції істини. 
На думку Ф. Анкерсміта, і в цьому він погоджується із Г. Вайтом, реалістом можна бути лише 
                                                      
1 Там само, 90. 
2 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: 
Ніка-Центр, 14. 
3 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 354. 
4 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: 
Ніка-Центр, 10. 
5 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 346. 
6 Добронравова, І.С. (2008). Новітня західна філософія науки. Київ: ПАРАПАН, 349-350. 
7 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 348-349. 
8 Там само, 349-350. 
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стосовно окремих речень, що мають характер фактографічних тверджень. Історичні ж нарації як 
цілісності, сукупності тверджень як системи, організовані навколо наративних субстанцій, таких, 
наприклад, як-от Французька революція, епоха Відродження чи Друга світова війна, є елементами 
властивого їм наративного універсуму, незалежного від дійсності. Вони представляють цю 
дійсність, але не у розумінні кореспонденції між ними і дійсністю, а в розумінні замінників 
дійсності, на зразок манекенів1. Третій вид конструктивізму – антиреалістичний – приписують 
концепціям М. Даміта, Р. Рорті та Л. Ґолдстейна. Концепція М. Даміта спрямована насамперед 
проти семантичного реалізму Д. Девідсона. За нею розуміти речення означає знати умови його 
правильної констатації2. М. Даміт зазначав, що, власне, анти-реаліст не намагається конструювати 
світ із даних відчуттів у стилі феноменалізму. Усе, що стверджує анти-реаліст, так це те, що наші 
твердження не можуть відповідати умовам, які лежать за межами наших можливостей перевірки3. 
Якщо невідомо, що можна вважати доказом на користь конкретного твердження, тоді таке 
твердження залишається незрозумілим. Отже, М. Даміт вдається до аналізу значень речень та їхньої 
верифікації без якоїсь конкретно визначеної епістемології4. Антиепістемологічні тенденції 
притаманні концепції Р. Рорті. Він ототожнював здобуття знання із його обґрунтуванням. Саме ж 
обґрунтування М. Рорті трактував у неепістемологічний спосіб, інакше кажучи, не як пошуки 
узгодженості між твердженнями і дійсністю, а як досягнення консенсусу у конкретній мовленнєвій 
спільноті5. Здобування знання є суспільною практикою, мета якої – опанування дійсністю. Проте ця 
суспільна практика є завжди локальною практикою, а не оперуванням якимись універсальними 
твердженнями. За Р. Рорті, універсальною має бути солідарність. У такій перспективі можна 
послуговуватися категорією істини, однак це може бути лише прагматична істина, яка мала би бути 
критерієм практичного успіху6. 

Антиепістемологічні інтенції концепції Л. Ґолдстейна є прикладом концептуального 
конструктивізму. Л. Ґолдстейн вважав, що поняття кореспонденційної істини не потрібне 
в історіографічній практиці, оскільки не існує доступу до минулої дійсності. Тому твердження про 
минули порівнюються не з минулим, а з іншими його описами. Не маючи можливості здійснювати 
безпосереднє спостереження, історик конструює образ минулої дійсності. На його погляд, 
концептуалізація матеріалу, який стосується минулого, є не якоюсь реалістичною діяльністю, а 
лише складовою частиною методу. Минуле – це не резервуар минулих фактів, відтворних 
істориком. Виявлюваний істориком хід подій чи перебіг життя послуговується послідовністю, як 
елементом самої інтелектуальної конструкції7. У контексті кореспонденційної концепції істини та 
метафізичного реалізму, дослідник, на його думку, надає обґрунтовані твердження, натомість 
у контексті конструктивного реалізму чи будь-якого іншого конструктивізму він надає лише 
аргументи для порівнювання істин та вибору між ними8. 

Типовою рисою конструктивізму є культурний детермінізм, який передбачав, що гуманітарні 
науки, зокрема, історія, мистецтвознавство, мовознавство, логіка, філософія тощо є витворами 
культури, а, отже, гуманітарне пізнання є культурно детермінованим. З цим переконанням 
пов’язаний своєрідний культуралізм цієї орієнтації, тобто визнання досліджень культури 
найважливішими. Водночас ці погляди супроводжували уявлення, що історичне знання саме 
створює предмет своїх досліджень9. З позиці культурного конструктивізму, історичне мислення, 
на думку В. Вжосека, є «органічною складовою культури. Історичний дискурс є, отже, твердженням 
даної культури про своє минуле. Отже, історичне мислення не є аксіологічно нейтральним, бо воно 
обтяжене «природою», «кліматом» і «аурою» культури, в якій постає»10. Оскільки історичному 
                                                      
1 Там само, 350. 
2 Там само, 351. 
3 Добронравова, І.С. (2008). Новітня західна філософія науки. Київ: ПАРАПАН, 41. 
4 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 351. 
5 Там само, 351. 
6 Там само, 352. 
7 Топольський, Є. (2012). Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Київ: КІС, 352-353. 
8 Там само, 357. 
9 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: 
Ніка-Центр, 10-11. 
10 Вжосек, В. (2012). Історія-Культура-Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне 
мислення. Київ: Ніка-Центр, 178-179. 
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мисленню, за В. Вжосеком, притаманний культурний релятивізм, історія є релятивістським 
дискурсом. Історія завжди є заангажованим твердженням якоїсь актуальної культури про минулу 
культуру. Культура, що досліджує, об’єктивізує визнану собою візію культурного ладу, легітимізує 
її, санкціонуючи істину, яка є її актуальним історичним втіленням1. Між сучасністю і минулим, 
культурою, що досліджує, й досліджуваною культурою виникають відносини культурного 
приписування2. Культурне приписування як модель історичного мислення та дослідження виражає 
їх культурну специфіку. Ідея культурного приписування описує культуру дуалізуючого стилю 
мислення і мовлення, саморефлексію культури, її самосвідомість3. За нею, світ культури поділяється 
на світ культури, що досліджує, у якому знаходиться свідомість, мислення, суб’єкт, що пізнає, і світ 
досліджуваної культури, де перебуває те, про що думається, предмет мислення, об’єкт пізнання, 
предметна дійсність загалом4. 

Світ культури, що досліджує, можна назвати актуальною культурою, а світ досліджуваної 
культури – історичною культурою. Істина, на думку В. Вжосека, є результатом роздвоєння 
свідомості на сферу мислення і світ поза ним. Проблема істини, на його переконання, «постає тоді, 
коли утверджується дуалізуюча свідомість. У результаті з’являється фундаментальна для 
сформованого суб’єкта проблема: як його думки та слова поєднуються зі світом. Цей спосіб 
мислення і мовлення відкриває проблему неприставальності суджень і слів до зовнішнього світу, 
яка, своєю чергою, ставить проблему істини. Без згаданого роздвоєння Істина не з’являється»5. Ідея 
культурного приписування конкретизується В. Вжосеком стосовно пізнавальної ситуації історика. 
Минуле як колишня соціальна дійсність, культура в широкому розумінні цього слова є, 
за В. Вжосеком, двобічною реальністю. По один бік існує актуальний культурний лад, наприклад, 
стандарти історичного пізнання та дослідження, іншими словами, обов’язкові методологічні 
стандарти та методичні практики історіографії, а по другий – минуле, тільки не саме по собі, тобто 
колишні стани культури, а заховане в уявленнях і переконаннях про те, яким воно є6. 

Ідея культурного приписування є, на думку В. Вжосека, зручним способом артикуляції 
епістемологічних і методологічних проблем, що постають як у сфері культурної антропології, так і 
сфері культурно детермінованої історії. Більше того, вона поєднує культурознавчий дискурс 
із епістемологічно-методологічним7. Проводячи паралелі між стратегіями антропологічного та 
історичного пізнання, В. Вжосек зазначав, що «так само, як антрополог реалізує своє пізнання, яке 
модна описати так: культура досліджує культуру; теж саме можна сказати й про історика. Історик 
досліджує минуле, яке, через свою часто значну віддаленість в часі, постає перед ним ризиковано 
іншим (дивовижно інакшим), ніж культура, яку він репрезентує. Класичний антрополог чинить так 
само: він досліджує екзотичні (тепер уже не лише такі) прояви сучасної для нього культури, часто 
просторово віддаленої від його рідної культури. Обидва вони простежують схожість і відмінність 
між культурою, що досліджує, й культурою, що досліджується, прагнучи описати їх, зрозуміти й 
інтерпретувати. Вони погоджуються з простим спостереженням, що культура є диференційовано 
в часу та просторі. Для історика різницю передусім визначає час, для антрополога культури – 
передусім простір»8. 

Отже, історик, як антрополог, спостерігає минуле через об’єктив світу, до якого належить, 
досліджує іншу культуру через призму своїх інтелектуальних категорій. Сучасність досліджує 
минуле, ставлячи перед ним запитання і вимагаючи відповідей від нього9. Метою такої комунікації є 
осягнення історичної істини. Історична істина, на погляд Є. Топольського, «не є істиною тверджень 
про факти з минулого, вона є істиною наративних образів»10. Складовими культурного 
приписування, за В. Вжосеком, є логіка і мова актуальної культури. На його думку, «історик 
                                                      
1 Там само, 179. 
2 Там само, 180. 
3 Там само, 163, 165. 
4 Там само, 163. 
5 Там само, 254. 
6 Там само, 164. 
7 Там само, 165. 
8 Вжосек, В. (2012). Історія-Культура-Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне 
мислення. Київ: Ніка-Центр, 166. 
9 Там само, 166. 
10 Там само, 175. 
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(антрополог), досліджуючи об’єкт своїх зацікавлень, привносить до нього, вписує в його образ, 
логіку, характерну для мови, якою він про нього думає або говорить»1. 

У випадку антично-західноєвропейського стилю історичного мислення такою логікою, 
на погляд В. Вжосека, є «класичне логічне числення як невід’ємна риса нашого мислення й 
приписи, які воно накладає на кожне твердження, зокрема, й про іншу культуру». Антично-
західноєвропейська логіка мови, продовжував він, «бачиться в тій перспективі, яку нав’язує 
досліджуваному світу, наприклад, закон несуперечності й наслідки щодо образу досліджуваного 
світу, що з нього випливають». На думку В. Вжосека, «невід’ємну рису нашого мислення, зокрема, 
так званого наукового, академічного, становить дотримання принципу несуперечності мінімальною 
вимогою, яку мис бавимо до комунікованх нам описів світу, є дотримання ними принципу 
несуперечності»2. У протилежному ж випадку, зазначав В. Вжосек, «коли в досліджуваній культурі 
дотримується, як нам видається, суперечливих переконань, то завданням дослідника стає пошук 
правил, що визначають пошанування цих переконань у досліджуваній культурі та їхній опис мовою 
дослідника, який дотримується несуперечності». Він пояснював це тим, що «продукт нашого 
пізнавального ставлення до іншої культури принципово й передусім призначений для 
репрезентантів культури, що досліджує (а не для досліджуваної культури, як, напевно, скаже 
більшість істориків і антропологів)»3. Культурне приписування вимагає перекладу із мови 
досліджуваної культури на мову актуальної культури. Як наголошував В. Вжосек, «якого б досвіду 
не набули під час попереднього пізнавального контакту з досліджуваною культурою, все одно треба 
буде здійснити переклад досліджуваного світу на мову культури, що досліджує. Інакше кажучи, 
треба принаймні мінімально або / і у метафоричний (метамовний) спосіб приписати досліджуваній 
культурі логіку, властиву культурі, що досліджує»4. Таким чином, культурне приписування і 
культурний переклад передбачають одне одного та постають складовими такої ре флексійної 
операції як культурна предикація. Культурна предикація, зазначав В. Вжосек, є культурно 
детермінованою, конструктом сучасної їй культури. Вивчаючи культуру минулого, зауважував він, 
«ми не можемо ані позбутися свого світу й постати перед так званим минулим як tabula rasa, ані 
глянути на нього із перспективи універсалій. Якщо б такі й були, то вони все одно були б подані нам 
у колориті нашого мисленнєвого клімату, в контексті ієрархізованих сучасністю цінностей. Ми 
завжди лишаємося в полоні сучасності, бо не можемо піднятися над нею хоча б тому, що все одно 
нам доведеться повертатися до неї, щоб зафіксувати ній своє існування, порозумітися в ній і для неї 
писати про її минуле. Наше пізнання минулого ми маємо представити в мові нашої культури»5. 
Й навіть тоді, підкреслював В. Вжосек, «коли наше розуміння досліджуваного світу могло б 
відбуватися в його категоріях, то все ж наприкінці історик чи антрополог був би змушений 
відповідати вимогам науки, якою він займається, дотримуватися ритму мовної культури, від імені 
якої він досліджує і в якій він надає своє пізнання (результати своїх досліджень). Він повинен був би 
відповідати прийнятим у цій культурі принципам семантики, щоб постати в ній як учасник 
культурної комунікації. Щоб їм відповідати, тобто щоб ми могли пізнавальні повідомлення історика 
або антрополога визнати пізнавально суттєвими і взагалі такими, що можуть бути пізнані, ми 
мусили б їх розуміти й визнавати як такі, що відповідають конкретним методологічним 
стандартам. […]. Усе це спричиняє необхідність перекладу досліджуваної культури на мову 
культури, що досліджує»6. Виходячи з цього, В. Вжосек робить висновок про те, що «мова 
культури, що досліджує, визначає пізнавальні рамки дослідження та межі культурного 
приписування й встановлює неминучу відносність пізнання. Саме тут – стверджував він – властивий 
історії ex definitione культурний релятивізм»7. Отже, культурний конструктивізм передбачає 
культурний релятивізм та реалізується через культурне приписування і переклад з однієї мови 
культури на іншу. Ідея культурного приписування і культурного перекладу синтезується в концепті 

                                                      
1 Там само, 167. 
2 Там само, 168. 
3 Там само, 169. 
4 Там само, 170. 
5 Вжосек В. (2012). Історія-Культура-Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне 
мислення. Київ: Ніка-Центр, 172. 
6 Там само, 172-173. 
7 Там само, 173. 
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культурної предикації. Культурна предикація – це міжкультурна комунікація, приписування мови, 
логіки і методології актуальної культури досліджуваній історичній культурі та одночасно переклад з 
мови історичної культури на мову актуальної культури, інтерпретація історичної культури, 
авторефлексія актуальної культури. 

Отже, культурний конструктивізм і культурна предикація постають складниками 
конструктивістської парадигми сучасного історичного дискурсу. За допомогою своїх 
концептуальних схем і структур вони забезпечують існування множини концептуальних 
репрезентацій історичної дійсності, численних історій та історичних нарацій у контексті єдиної і 
цілісної історії. 
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RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  
ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  
Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 
Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. 
For more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 
and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are not 
translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 
Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly 
recommend the following structure of references:  

– Name of author/authors (transliterated); 
– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– publisher's imprint information in English. 
In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name 

of the city should be given in English, while the name of the publishing house should be transliterated. 
For automatic transliteration of Cyrillic sources, you can use the following resources 

http://www.translit.ru – for sources in Russian; and http://www.slovnyk.ua/services/translit.php – 
for sources in Ukrainian. 

When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of the 
page, name of the site (typed in Italic font), site address <URL>, marked by <> symbols, and, if possible, 
the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the language of the 
article. 

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of sources 
and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one is the 
footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
 
Monograph: 
Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins.  
New York: Oxford University Press, 74. 
Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins.  
New York: Oxford University Press. [in English] 
 
Скальковський, А. (1994). Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: 
Січ, 678.  
Skalkovskyi, A. (1994). Istoriia Novoi Sichi, abo ostann’oho Kosha Zaporozkoho [History of the New Host 
or the last government Zaporizhia]. Dnipropetrovsk: Sich. [In Ukrainian] 

 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press, 5. 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press. [in English] 
 
Мазуренко, В. Іщук, О. (2008). Василь Кук Головний командир УПА. Рівне: Видавець Олег Зень,  
14-21. 
Mazurenko, V. Ishchuk, O. (2008). Vasyl Kuk Holovnyi komandyr UPA. [Vasyl Kuk is the Chief 
commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian]. 
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Journal article: 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114. 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English]. 
 
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. 
Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 
 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
[in English]. 
 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2016.23.122 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], 
no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English]. 
 
Conference paper: 
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta 
Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 
fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-
praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 
 
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 
наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,  
16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285. 
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo 
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 
zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo ta 
aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 
 
Web-link: 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
(2016, August, 20). 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
[in English]. (2016, August, 20). 
 
Тихонов, А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям 
в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в. disserCat - электронная библиотека диссертаций. 
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<www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-
iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, февраль, 01). 
Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul'manam, iudejam 
v poslednej chetverti XVІІІ – nachale XX v. [Politics of the Russian Empire in relationships for Catholics, 
Muslims, yudeyam in posledney fourth XVIII - early twentieth century]. disserCat - ehlektronnaya 
biblioteka dissertacij. [disserCat - electronic library of dissertations]. <www.dissercat.com/content/ 
politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve>  
(2017, February, 01). [in Russian]. 
 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > (2017, September, 18). 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18). 
 
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> (2016, December, 10).  
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> [in English]. (2016, December, 10).  
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Library], F. 9, Op. 1, Spr. 1527−1578. [In Church Slavonic] 
 
Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп. 445, спр.15, арк. 46. 
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi [Central State Historical Archive 
of Ukraine in Kyiv], f. 533, op. 1-a, spr. 15 [in Ukrainian]. 
 

 


