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HISTORY OF CULTURE AND EDUCATION 
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Yurii Roik 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5968-8848 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

THE PALACES OF VINNYTSIA REGION  
IN THE SYSTEM OF RECORD AND PROTECTION  
OF CULTURAL HERITAGE FROM 1917  
TO NOWADAYS 

Юрій Роїк 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

ПАЛАЦИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ  
ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
З 1917 РОКУ ДО СУЧАСНОСТІ 

This article considers the processes of formation and development of the monument protection 
activities after 1917 to the present times, and the place of the palaces of the Vinnytsia region in 
these processes. A significant part of the palace heritage of Ukraine was lost after the 
revolutionary events of 1917. The government had to regulate legislation on protection of the 
monuments to stop the destructive tendencies. The system of cultural heritage protection was 
founded during the times of the Ukrainian People’s Republic and was maintained later during the 
time of the Hetmanate and the Directorate. Under Soviet rule, the monument’s protection 
activities intensified and subsided at various times. At the same time, the pre-Soviet cultural 
heritage was periodically destroyed. Ukrainian legislation has made significant progress in the 
process of protection of monuments, but even today there are a number of issues related to the 
protection and preservation of the palace heritage of the country. 
Keywords: Palace, architectural monument, monument protection activity, record, Vinnytsia region. 

Сьогодні на території Вінницької області зосереджена значна частина пам’яток палацово-
паркової архітектури України, збудованої в кінці XVIII – на початку XX століття. Завершилась ця 
епоха революцією 1917 року та встановленням радянської влади на території України. Розкішні 
маєтки не відповідали більшовицькій ідеології і зазнавали руйнування або перепрофільовувались під 
заклади лікування, навчальні заклади, школи-інтернати, будинки культури тощо. Часто будівлі 
перебудовувались, значну частину об’єктів було втрачено назавжди, а зі збережених лише деякі 
перебувають в задовільному стані. 

Дослідженням становлення та розвитку пам’яткоохоронної діяльності на території України 
в різні часи займались В. Акуленко, В. Горбик, Г. Денисенко, А. Скрипник, М. Жарких, В. Бадяк, 
П. Тронько. Актуальні питання збереження і охорони національної культурної спадщини висвітлено 
в працях С. Кота, Н. Кудерської. В працях дослідників увага зосереджена на загальних аспектах 
становлення та розвитку системи державного управління та охорони культурної спадщини в цілому. 
Також існує ряд праць, присвячених окремим історико-культурним об’єктам. Серед всіх пам’яток 
найменше уваги приділялося історії охорони поміщицьких палаців. Тому метою даної статті є 
дослідження особливостей законодавчої бази та пам’яткоохоронної діяльності з 1917 року 
до сьогодні та визначення місця палаців Вінницької області в ній. Важливим є вивчення питання 
збереження та використання об’єктів палацової спадщини в ХХ столітті та в наші дні. 

Після революційних подій 1917 року становище поміщиків кардинально похитнулось. В умовах 
відсутності державного управління часто страждала приватна власність дворян та заможних людей. 
Софія Грохольська, очевидиця подій 1917 року, писала в своїх спогадах: “Коли в Росії вибухнула 
Революція, то першим прикладом здичавіння і розлючення російських солдатів було вбивство 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 7 

беззахисного старця – князя Романа Сангушка в Славуті. Це сталося 1 листопада 1917 року, З того 
часу щораз доходили до нас звістки, що той або інший громадянин дивом врятувався з сім’єю, коли 
пограбували його дім”1. Значна частина палаців Вінницької області була пошкоджена або знищена 
після 1917 року. Часто грабували та підпалювали палаци самі ж місцеві селяни. 

За часів УНР розпочалось формування системи охорони культурної спадщини на державному 
рівні. Першим державним органом за Української Центральної Ради став Центральний комітет 
охорони пам’яток старовини і мистецтва. Він займався обліком та реєстром пам’яток, проведенням 
різноманітних досліджень та запобігав вивезенню культурних цінностей за межі України. Головою 
комітету, відомим археологом та музеєзнавцем М. Біляшівським було розроблено проєкт закону “Про 
охорону пам’яток старовини та мистецтва”2. В законі було положення про заборону знесення, 
пребудови або реставрації пам’яток старовини будь-якої власності без дозволу комітету. Визначалась 
державна власність на всі види пам’яток3. 

Завдяки зусиллям комітету вдалось зберегти від руйнування низку садиб, палацових комплексів та 
церков. Створений при Генеральному секретаріаті Відділ охорони пам’яток старовини і мистецтва 
зі сторінок всеукраїнської “Робітничої газети” закликав громадян утриматися від нищення та грабунку 
панських садиб та необхідності передачі всіх цінностей в музеї, де вони зможуть служити всьому народу4. 

За Гетьманату та доби Директорії продовжилась робота над законом “Про охорону пам’яток 
старовини і мистецтва”. Напрацьований в цей час досвід у формуванні системи охорони культурної 
спадщини в майбутньому був втілений у Законах України “Про охорону культурної спадщини” 
(2000 р.) і “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” (1999 року)5. 

Зі встановленням радянської влади вціліле нерухоме майно переходило в державну власність, 
для палаців Вінниччини розпочинався новий, далеко не найкращий етап. Юридично перехід права 
поміщицької власності до трудящих закріплювався в Декреті про землю від 5 лютого 1920 року6. 
А вже в законі від 5 квітня 2021 року встановлювалися механізми конфіскації майна7. 

У 20-ті роки ХХ століття відбуваються зрушення в радянській політиці щодо 
пам’яткоохоронної діяльності на території України. Зокрема на Поділлі 3 березня 1921 року було 
утворено Подільський губревком губернського комітету охорони пам’яток старовини, природи і 
мистецтва. Незабаром Комітети були створені в різних містах регіону, одним з основних векторів 
діяльності яких була реєстрація та взяття на облік пам’яток історії та культури, зокрема і архітектури 
(Кам’янецька фортеця, Вінницькі “Мури”, садиба Пирогова)8. 

16 червня 1926 року ВУЦВК та РНК РСР України було прийнято “Положення про пам’ятники 
культури й природи”. Це був один з перших законів, спрямованих на захист історико-культурних 
пам’яток України за часів СРСР. 

Цікавим для дослідження є ставлення до поміщицьких палаців в цей час. З однієї сторони 
бачимо протягом декількох років, починаючи з 1917-го, масовий грабунок та знищення палаців. 
Зазвичай грабунком займались малоосвічені верстви населення. З іншої сторони, знаходились 
дослідники, які розуміли значення архітектурних споруд та навіть намагались, хоч і не прямо, 
обгрунтовувати необхідність їх захисту та збереження. Для прикладу, в праці Василя Дубровського 
“Охорона пам’яток культури в УСРР” 1927 року знаходимо роздуми щодо цього. Для ефективного 
використання та охорони автор пропонує поділ пам’яток на категорії: 

– передісторичні чи археологічні; 
– будівельні чи архітектурні (сюди ж входять і палаци); 

 
1 Грохольська, С. (2018). Болючі спогади 1917-1919. Вінниця: Генріх Грохольський, 25. 
2 Горбик, В. О., Денисенко, Г. Г. (2012). “Звід пам’яток історії та культури України” у дослідженні і охороні 
культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи. Київ: Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України, 11. 
3 Денисенко, О. А. (2014). Історична ретроспектива становлення пам’яткоохоронного законодавства в Україні. 
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 3, 7. 
4 Біляшівський, М. (2000). Охорона пам’яток старовини. Робітнича газета <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_ir/ 
cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_G&C21COM=
S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00004559/189> (2020, листопад, 10). 
5 Денисенко, О. А. (2014). Історична ретроспектива становлення пам’яткоохоронного законодавства в Україні. 
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 3, 9. 
6 Рада Народних Комісарів, Народний комісаріат юстиції (1921). Збірник узаконень та розпоряджень 
Всеукраїнського революційного комітету за 1919-1920 роки. Харків: Шоста радянська друкарня, 1, 14. 
7 Марочко, В. І. (2013). Соціальний статус та політичні права колишніх поміщиків у совіцікій Україні 1920-х років. 
Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки, 11, 249.  
8 Баженов, Л. В. (1993). Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX–ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. 
Матеріали. Кам’янець-Подільський, 46. 
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– меморіальні; 
– історико-культурні заповідники. 
Продовжуючи думку можливого поділу Дубровський зазначає, що церкви, для прикладу, 

можна було б віднести до підгрупи культового будівництва, а поміщицькі садиби – до підгрупи 
побутових пам’яток1. Автор наголошує, що саме діяльність людей є причиною знищення більшості 
пам’яток історії та культури. Як протидія деструктивним процесам пропонується популяризація 
охорони пам’яток культури серед працюючих мас2. 

Протягом 20-х років ХХ століття декларативно держава наче і піклувалась про пам’яткоохоронну 
діяльність, проте фактична робота часто базувалась на ентузіазмі дослідників на місцях. Комітети 
охорони пам’яток і старовини, утворенні на Поділлі на початку 20-х років, гостро відчували 
недофінансування. Відсутність належної уваги та підтримки зі сторони влади спонукали дослідників-
краєзнавців покидати таку діяльність3. Результати пам’яткоохоронної діяльності відрізнялись і в різних 
регіонах. Всього на території УСРР в 1926–1928 рр. було зареєстровано 375 пам’яток архітектури. З них 
Київською крайовою інспектурою – 137. В Тульчинській окрузі – 6 пам’яток, в у Вінницькій – 14. 

Незважаючи на бурхливу діяльність щодо становлення пам’яткоохоронної системи, яка 
розпочалась з початку існування радянської влади, виявлявся нахил до нищення національної 
історико-культурної спадщини5. Починаючи з 30-х років XX століття посилюється ідеологізація 
культури, що також вплинуло і на пам’яткоохоронну сферу. Найбільше в цей період постраждали 
об’єкти культової архітектури. Діяльність в сфері охорони пам’яток затухає, а багатьох дослідників 
20-х років було репресовано. 

30 грудня 1948 рік було прийняте “Положення про охорону пам’яток культури на території 
Української РСР”. Пам’ятки поділялись на: архітектури, мистецтва, археології, історичні, 
республіканського і всесоюзного значення. Продовжилась робота над державним реєстром пам’яток, 
до якого було внесено 47 тис. одиниць. Переважна більшість пам’яток були пов’язані з подіями війни: 
військові поховання, могили радянських воїнів. На території Вінницької області з 3445 об’єктів, 
взятих на облік, 3415 були могилами радянських воїнів. Так намітилась тенденція на тотальне 
скорочення пам’яток дорадянської історії України6. Невирішеним залишалось питання стосовно 
відомчого підпорядкування пам’яток, що позначилось на загальному стані будівель. Одним 
зі способів використання нерухомих об’єктів культурної спадщини стало перепрофілювання 
архітектурних пам’яток (замків, палаців, монастирів, храмів) під інтернати, лікарні, клуби, школи. 

Важливою у вивченні використання палацово-паркових комплексів є Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 24 серпня 1963 р. № 970 “Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників 
архітектури на території Української РСР”7. В цій постанові відмічаються серйозні недоліки в справі 
обліку, охорони і збереження пам’яток культури. Звертається увага на те, що проведені у 1962 році 
обстеження виявили, що чимало старовинних споруд втратили свою історичну та художню цінність 
внаслідок руйнування та перебудов. Державний реєстр пам’яток було значно скорочено. Зазначалось, 
що до переліку пам’яток, які перебувають під охороною держави, внесено велику кількість споруд 
культового призначення. Саме цей тип пам’яток було скорочено найбільше. Держбуду УРСР було 
доручено вирішувати питання пристосування та реконструкції пам’яток для практичного використання. 

Положення поділяє пам’ятки за групами, згідно способу їх використання: перша група – ті, які 
не можна використовувати в практичних цілях; друга група – ті, які можна використовувати під 
наукові та музейно-показові установи; третя група – ті, які можна використовувати для культурних 
або господарських цілей і передавати в орендне використання8. 

 
1 Дубровський, В. (1927). Охорона пам’яток культури в УСРР. Харків: 1-а Держ. літо-друк, 9. 
2 Дубровський, В. (1930). Історично-культурні заповідники та пам’ятки України. Харків:  

Держ. вид-во України, 27. 
3 Баженов, (1993). Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX–ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. 

Матеріали. Кам’янець-Подільський, 46. 
4 Дубровський, В. (1930). Історично-культурні заповідники та пам’ятки України. Харків:  

Держ. вид-во України, 57-58. 
5 Горбик, В. О., Денисенко, Г. Г. (2012). “Звід пам’яток історії та культури України” у дослідженні і охороні 

культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи. Київ: Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України, 15. 
6 Там само, 22. 
7 Постанова про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території  

Української РСР, 1963 (Рада Міністрів Української РСР). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-63-%D0%BF#Text> (2020, листопад, 10). 
8 Там само. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-63-%D0%BF#Text
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Таблиця 1 

Палаци Вінницької області, що увійшли до списку пам’яток архітектури  
Української РСР від 24 серпня 1963 р. 

Назва Розташування Будівництво 

Палац Грохольських смт. Вороновиця 1770 р. 

Палац Потоцьких м. Тульчин 1782 р. 

Палац Потоцьких-Щербатових м. Немирів 1885 р. 

Палац Ланге с. Нападівка поч. XIX ст. 

Джерело: Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 р. № 970 “Про впорядкування 
справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР”1. 

 
Характерно, що всі ці палаци було віднесено до третьої групи, тобто передано для використання 

в культурних або господарських цілях. 
В 1966 році було створено громадську пам’яткоохоронну організацію УТОПІК. До неї входило 

багато краєзнавців, письменників, митців. Організація займалась як теоретичною розробкою 
методології охорони пам’яток так і практичною діяльністю2. 

У вересні 1979 року видано постанову № 442 “Про доповнення списку пам’яток містобудування 
і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави”3. За цією постановою ще 14 
палаців Вінницької області було взято на облік. Як і за постановою 1963 року всі палаци було 
передано для використання в культурних або господарських цілях. 

Таблиця 2 

Палаци Вінницької області, що доповнили список пам’яток архітектури  
Української РСР від 6 вересня 1979 р. 

Назва Розташування Будівництво 

Палац Чацького с. Серебринці кін XVIII ст. 

Палац Грохольських м. Вінниця кін. XVIII ст. 

Палац Тишкевичів с. Андрушівка кін. ХVIII–поч. XIX ст. 

Палац Комара м. Муровані Курилівці 1805 р. 

Палац Чорномських с. Чорномин 20-ті рр. XIX ст. 

Палац Вітославського-Львова с. Чернятин кін. XVIII ст. 

Палац Четвертинських с. Антопіль кін. XVIII ст. 

Палац Собанських с. Спичинці 2 пол. XIX ст. 

Палац Потоцьких  смт. Дашів 1887 р. 

Палац Ценіної с. Котюжани поч. ХХ ст. 

Палац Собанських с. Верхівка кін. XIX ст. 

Палац Четвертинських-Балашових с. Комаргород п.п XIX ст. 

Палац Мерінга с. Стара Прилука поч. XX ст. 

Палац Левашових-Ксідо м. Хмільник 1916 р. 

Джерело: Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 вересня № 442 “Про доповнення списку 
пам’яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави”4. 

 
1 Постанова про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території  

Української РСР, 1963 (Рада Міністрів Української РСР). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-63-%D0%BF#Text> (2020, листопад, 10). 
2 Горбик, В. О., Денисенко, Г. Г. (2012). “Звід пам’яток історії та культури України” у дослідженні і охороні 

культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи. Київ: Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України, 27. 
3 Постанова про доповнення списку пам’яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають 

під охороною держави, 1979 (Рада Міністрів Української РСР). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-79-%D0%BF#Text> (2020, листопад, 10). 
4 Там само. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-63-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-79-%D0%BF#Text
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Сьогодні пам’ятки які увійшли до переліків 1963 та 1979 років мають статус національного 

значення, включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та охороняються державою. 

Іншим об’єктам рішеннями виконкому обласних рад міг надаватись статус пам’ятки місцевого 

значення. 

Таблиця 3 

Палаци Вінницької області, які мають статус пам’ятки архітектури  

місцевого значення 

Назва Розташування Будівництво Номер і дата рішення 

Замок-палац 

Холоневського 
с. Іванів 

XVIII ст.– 

перебудований 

Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 17.02.83 № 96 

Палац Ярошинських смт. Тиврів 
кін. XVIII ст.–  

XIX ст. 

Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Бахметьєвих с. Носківці поч. XIX ст. Розпорядження ОДА № 78 від 19.02.96 р 

Палац Собанських с. Михайлівці поч. XIX ст 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Орловських с. Северинівка 1802–1804 рр. Розпорядження ОДА № 78 від 19.02.96 р. 

Палац Рудзських с. Біличин 40-і рр. XIX ст. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Бжозовських с. Соколівка поч. XIX ст. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Вітгенштейнів с. Брониця кін. XIX ст. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Кошарського с. Гонорівка кін. XIX ст. (1850) Розпорядження ОДА № 78 від 19.02.96 р. 

Садиба фон Мекк смт. Браїлів 1868 р. Розпорядження ОДА № 78 від 19.02.96 р. 

Маєток адмірала 

Чихачова 
с. Митки 1860–1870 рр. 

Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Шостаковського с. Бугаївка 1893 р. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Шереметьєва с. Тиманівка кін. XIX ст. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Заботіних с. Мала Ростівка поч. XX ст. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Ярошинських с. Бабин 1963 р. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Садиба Абамеликових с. Гущинці поч. XIX ст. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 21.01.1986 № 33 

Палац Когана с. Вищеольчедаїв кін. XIX ст. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.1991 р. № 43 

Палац Собанських с. Ободівка 1908 р. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Замок-палац 

Швейковських 
м. Шпиків XVIII ст. 

Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 14.02.91 № 43 

Палац Стаховського м. Вінниця 1907–1912 рр. 
Рішення виконкому облради нар. деп. 

від 17.02.83 № 96 

Палац Михальських- 

Бібікових 
с. Верхівка поч. XIX ст. 

Розпорядження представник Президента 

України ОДА від 14.07.94 р. № 209 

Джерело: Інтерактивна база пам’яток містобудування та архітектури1. 

 
1 Вінницька обласна державна адміністрація (2020). Інтерактивна база пам’яток містобудування та архітектури 

<http://www.vin.gov.ua/departament-budivnytstva-mistobuduvannia-ta-arkhitektury/heoportal/22269-interaktyvna-

baza-pamiatok-mistobuduvannia-ta-arkhitektury> (2020, листопад, 10). 

http://www.vin.gov.ua/departament-budivnytstva-mistobuduvannia-ta-arkhitektury/heoportal/22269-interaktyvna-baza-pamiatok-mistobuduvannia-ta-arkhitektury
http://www.vin.gov.ua/departament-budivnytstva-mistobuduvannia-ta-arkhitektury/heoportal/22269-interaktyvna-baza-pamiatok-mistobuduvannia-ta-arkhitektury
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В 1983–1986 рр. було видано довідник “Пам’ятники містобудування та архітектури УРСР”. 

Видання не було офіційним документом і в ньому згадувались лише об’єкти, які були внесені 

до категорії пам’яток архітектури. Це був найповніший список збережених архітектурних пам’яток 

України за часів СРСР. Про палаци Вінницької області інформація міститься в другому томі 

довідника1. 

Проголошення незалежності України поклало початок нового етапу пам’яткоохоронної 

діяльності. В 2000 році було прийнято Закон України “Про охорону культурної спадщини”. Закон дає 

визначення загальних термінів, класифікацію об’єктів культурної спадщини за типами і видами, 

говорить про державне управління у сфері охорони культурної спадщини та необхідність створення 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України. В законі визначено порядок внесення чи вилучення 

пам’яток з Державного реєстру. Внесені в реєстр пам’ятки можуть бути національного або місцевого 

значення2. 

В 2009 році був прийнятий закон України “Про перелік пам’яток культурної спадщини, що 

не підлягають приватизації”. Згідно з документом “Пам’ятка може бути приватизована лише за умови 

укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього 

договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового 

використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою 

утримання її в належному стані”3. 

Закон затверджує перелік пам’яток що не підлягають приватизації та включає 240 пам’яток 

у Вінницькій області. В цей перелік включено більшість наявних сьогодні палаців Вінницької 

області – 33 об’єкта. За кордоном існує поширена практика продажу палаців та замків у приватну 

власність або передачу в концесію (довгострокову експлуатацію). Існує чимало прикладів успішного 

використання таких пам’яток: проведення екскурсій, переобладнання під готель, здача в оренду для 

проведення весіль чи інших заходів. При цьому законодавство повинно регулювати всі можливі 

зміни, які відбуваються з пам’яткою. 

Україна є членом низки міжнародних організацій, які займаються охороною пам’яток 

культури і мистецтва. Сьогодні питання охорони і збереження різних пам’яток археології, 

архітектури тощо регулюється нормативно-правовими актами різних галузей права. Закон “Про 

охорону культурної спадщини” (2000 р.) постійно допрацьовується та розширюється. Управління  

в сфері охорони культурної спадщини здійснюється органами виконавчої влади. Згідно Закону 

України “Про охорону культурної спадщини” уповноваженим органом є Міністерство Культури. 

Розгалужене українське законодавство надає повноваження в межах їх компетенцій також іншим 

міністерствам. Це робить систему не цілісною, розбалансованою та малоефективною. Існують 

проблеми з веденням обліку пам’яток, оскільки до сьогодні досі відсутній єдиний реєстр нерухомих 

пам’яток України4. 

Таким чином, пам’яткоохоронна діяльність на території України була розпочата ще за часів 

УНР. Незважаючи на важке політичне, соціальне та економічне становище керівництво держави 

усвідомлювало важливість збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. Ця діяльність 

продовжилась за часів Гетьманату та Директорії. 

Радянська влада декларувала своїм обов’язком охорону і збереження культурних пам’яток, але 

це по меншій мірі стосувалось пам’яток чужих для неї культур. Методи збереження пам’яток були 

досить суперечливими, більшість колишніх палаців передавались під використання в господарських 

цілях. Це зберегло їх від руйнування, але завдало неповоротних втрат зовнішньому вигляду та 

автентичності. Пам’яткоохоронна діяльність, розпочата в 20-х роках, характеризувалась відсутністю 

належної уваги до палаців. 

 
1 Жариков, Н. Л. (ред.). (1983). Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР:  

Ил. справ.-каталог.. Киев: Будівельник, 2, 336. 
2 Закон України Про охорону культурної спадщини, 2000 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text> (2020, листопада, 10). 
3 Закон України про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, 2009 (Верховна 

Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/574-17#Text> 

(2020, листопада, 10). 
4 Кот, С. І. (2018). Про стан збереження культурної спадщини України. (Інформаційно-аналітичні матеріали 

до парламентських слухань “Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні” 

18 квітня 2018 р.). Київ: Інститут історії України НАН України, 10. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/574-17#Text
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До сьогодні значна частина палаців Вінницької області продовжує використовуватись 

в господарських цілях. Згідно із законодавством вони були передані під заклади освіти, лікувальні 

заклади, сільські ради, а іноді навіть під житлові будинки (палац Ярошинських, с. Бабин Іллінецького 

району). Часто пам’ятки національного значення, будучи надбанням всього народу України, є 

об’єктами з обмеженим доступом для відвідувачів. 

З проголошенням незалежності розпочався процес формування національного 

пам’яткоохоронного законодавства. Завдяки проведеним заходам з постановки на державний облік, 

зберігання і залучення пам’яток культури в господарську діяльність до наших днів вдалось зберегти 

частину об’єктів. Далеко не всі заходи були успішними, а законодавство і досі потребує серйозного 

доопрацювання. Необхідно продовжувати реформування національного пам’яткоохоронного 

законодавства. Це дасть можливість не просто зберегти культурну спадщину, а й повноцінно 

реалізувати її потенціал у розвитку країни. 
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This article examines the reformation processes connected with the changes in the structure of 
the previous Academic gymnasium, and the process of its transformation into a State gymnasium 
with Ruthenian (Ukrainian) language of study. The transformation process in the educational 
institution have been traced in accordance with the educational reforms of the Polish state during 
the specified period. Changes in the curriculum were determined, as well as changes in the 
teaching method itself, when the focus was made on the independent work of the student in 
parallel with the development of discipline in the gymnasium. 
The educational process of the educational institution was considered, which was closely related 
to state, national and religious education. Emphasis was made on participation of parents or 
guardians in the process of education and material support of everyday life and leisure of pupils 
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Після розпаду Австро-Угорської імперії та поразки українців у польсько-українській війні 

1918–1919 рр. Галичина опинилася під владою відновленої польської держави – Другої Речі 

Посполитої. Зміни розпочалися в усіх сферах суспільного життя, охопивши й систему освіти. 

З лютого 1921 р. припинила діяльність Крайова шкільна рада, яка функціонувала за часів Австро-

Угорщини і займалася системою освіти в краю. Відтоді системою освіти Східної Галичини займалася 

Кураторія Львівського шкільного округу з центром у Львові, в її підпорядкуванні були шкільні 

інспектори та шкільні ради1. 

Середньою освітою займався з 1924 р. відділ середньої освіти. Офіційною мовою в діяльності 

кураторії була польська2. Кураторію очолював куратор, якого з 1922 р. призначав президент після 

подання Ради Міністрів. Питання призначення керівників навчальних закладів вирішувало 

Міністерства віросповідань і освіти Польщі3. 

У 1920 р. ухвалою Міністерства віросповідань і освіти Польщі була зроблена спроба 

удосконалення змісту навчання у гімназіях4. Суть змін полягала у спробі наблизити гімназійну освіту 

до реального життя, вилучити з навчального процесу класичні давні мови як такі, що не мають 

 
1 Центральний державний історичний архів України м. Львів, ф. 179, оп.1, спр. 1, арк. 2. 
2 Руда, О. (2016). Діяльність Кураторії Львівського шкільного округу у 1921-1939 рр., Наукові праці історичного 

факультету Запорізького національного університету, 46, 193. 
3 Sanojca, K. (2013). Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw 

Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Historia Iagellonica, 72. 
4 Шах, С. (1937). Реформа шкільництва (погляд на її ціль, прояви й організацію. Перемишль, 8. 
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практичного застосування. Ще однією проблемою гімназійної освіти було визнано “її 

енциклопедичний характер” і завантаженість навчальних програм. Для подолання цих негативних 

явищ реформа 1920 р. передбачала групування споріднених між собою предметів і застосування 

активних методів навчання1. 

Реформа передбачала також зміни і у структурі гімназій як навчальних закладів. 

Запроваджувалося чотири види восьмирічних гімназій: математично-природничі, неогуманістичні, 

гуманістичні та класичні гімназії2. У класичних навчальних закладах базовим було вивчення 

латинської та грецької мов, а також вивчення давньогрецької і давньоримської культур3. 

Академічна гімназія у Львові, яка діяла ще з австрійських часів, була переведена у загальну 

переорганізовану та уніфіковану освітню систему як Державна гімназія з руською (українською) 

мовою навчання, а “Філія” за назвою – Філія державної гімназії з руською мовою навчання у Львові4. 

Водночас були зафіксовані й урядові назви обох гімназій польською мовою з розпізнавальними 

числами – “Gimnazium państwowego z ruskim językem nauczania we Lwowie” з числом 571, та “Filja 

gimnazium państwowego z ruskim językem nauczania we Lwowie” із номером 572. Дана назва гімназії 

з’явилася у 1923 р. відповідно до вимог Міністерства віросповідань і освіти Польщі, паралельно 

із затвердженням термінів “русин” і “руський” в діловодстві5. 

У статистичних документах Державна гімназія з українською мовою навчання у Львові та її 

Філія у характеристиці типу закладу зазначались як класична гімназія (давнього типу)6. Починаючи 

з 1930 року, існуючу класичну гімназію змінили на гімназію гуманістичного типу, вилучивши 

з програми грецьку мову7. Відповідно весь навчальний процес відбувався за програмами для 

класичної гімназії давнього типу8. Державна гімназія з українською мовою навчання була 

гуманітарною, оскільки більша частина навчального часу відводилась на гуманітарні дисципліни – 

70 тижневих годин, та 21 годину на точні предмети із 130 тижневих. Решту годин займали 

необов’язкові дисципліни та факультативи9. Гімназія мали класичний характер із двома давніми 

мовами – грецькою та латинською, що складали 1/3 навчальних годин10. 

Подальше реформування змісту і структури освіти Польщі продовжив закон 1932 р. “Про устрій 

шкільництва”. Згідно із цим законом найбільших змін зазнали власне заклади середньої освіти – 

гімназії. Замість чотирьох типів різних гімназій, котрі функціонували після 1920 р., було 

запроваджено єдину чотирьохрічну гімназію гуманітарного типу, в програмі навчання якої 

залишалась латинська мова11. Вступниками до 1-го класу гімназії ставали випускники народних  

6-річних шкіл, котрим виповнилося 12 років. До ліцею, відповідно, приймали 16-річних. Верхню 

вікову межу учнів гімназій та ліцеїв встановлювало міністерство освіти12. Завершивши навчання 

в гімназії, склавши випускний іспит – “малу матуру” та накопичивши певну систему знань і вмінь, 

випускник міг виконувати обов’язки державного чи приватного службовця, канцеляриста13. 

 

 
1 Курляк, І. (2000). Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття). 

Історико-педагогічний аспект. Тернопіль: Підручники і посібники, 145. 
2 Program naukowy szkoły średnij (1919). Projekt, wypracowany przez Sekcje szkolnictwa średniego. Podlaska 

Biblioteka Cyfrowa <http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=21532&from=&dirids> (2018, March,12) 
3 Макарушка, О. (1930). До реформи середньої школи. Українська школа, 2, 7. 
4 Кухар, Р. (1978). Українська академічна гімназія у Львові. Ювілейна книга української академічної гімназії 

у Львові на 100-річчя першого українського іспиту зрілости 1878-1978, 63. 
5 Ступарик, Б.(1997). Польсько-українські відносини в освітній сфері у міжвоєнну добу. Українсько-польські 

відносини в Галичині у ХХ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 

21-22 листопада 1996 р.), 174. 
6 Центральний державний історичний архів України м. Львів, .ф.179, оп. 3, спр. 146, арк. 26. 
7 Кухар, Р. (1978). Українська академічна гімназія у Львові. Ювілейна книга української академічної гімназії 

у Львові на 100-річчя першого українського іспиту зрілости 1878-1978, 62. 
8 Навчання (1932). Звідомлення за шкільні роки 1921/1922 – 1931/32 за шкільний рік 1931/32, Державна 

гімназія з українською мовою навчання у Львові. Львів: Наклад батьківського комітету, 33. 
9 Syrnyk, M. (1962). Ukraińcy w Polsce 1918-1939: oświata i szkolnictwo, 64. 
10 Макарушка, О. (1930). До реформи середньої школи. Українська школа, 2, 6. 
11 Реформа шкільництва Польщі.(1932). Рідна школа, 5, 66. 
12 Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. (1932). Dziennik Ustaw, 38, 389, 641. 

<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320380389/O/D19320389.pdf> (2019, April, 22). 
13 На порозі шкільної реформи/(1932). Українська школа,  6-9, 86. 
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Починаючи з 1933/1934 навчального року, почалась поетапна структурна перебудова  
8-ми річної гімназії на 4-ри річну нового типу. У 1936-1937 рр. Державна гімназія з українською 
мовою викладання мала вже повноцінні чотири класи нової гуманітарної гімназії. Навчання в гімназії 
закінчувалося здачею іспиту – “малої матури”, після якої учні, щоб продовжити навчання в ліцеї, 
складали вступні іспити. Закінчивши 4-річне навчання в гімназії, випускник одержував атестат про 
неповну середню освіту. 

У структурі досліджуваної гімназії після реформи 1932 р. було організовано три відділи ліцею, 
куди вступники могли йти вчитися відповідно до зацікавлень: гуманітарний, природничий та 
математично-природничий відділи1. 

У 1937/1938 навчальному році у структурі навчального закладу вже був перший клас ліцею, а 
в 1938/1939 навчальному році – другий ліцейний клас, по завершенні якого випускники складали 
“головну матуру” та одержували атестат про повну середню освіту. Після завершення навчання 
на цьому етапі випускники отримували право на вступ до закладу вищої освіти2. 

Відповідно до обіжника Міністерства віросповідань і освіти Польщі від 7 квітня 1936 р., 
затверджувався навчальний план, за яким відбувався розподіл годин по кожній дисципліні 
в Державній гімназії з українською мовою навчання. Розподіл годин у чотирьох гімназійних класах 
був наступним: релігія – по 2 год./тиждень у кожному класі; польська мова – по 4 год/тиждень; 
українська мова – по 4 год./тиж.; латинська мова – в 2 і 3 кл. по 4 год./тиж., у 1 кл.–2,5 год./тиж., 
у 4 кл. – 3год./тиж.; німецька мова – 3, 4 кл. – 3 год/тижд., 1 кл. – 4,5 год./тижд, 2 кл. – 4 год./тиж.; 
історія 1-3 кл. 3год./тиж., у 4 кл. – 1,5 год./тиж.; географія – 1 кл. – 3год./тиж., 2, 3 кл. – 2год./тиж., 
у 4 кл. – 1,5 год./тиж; біологія – у 1, 2, 4 кл. по 2 год./тиж.; фізика з хімією – 3, 4 кл. –4 год./тиж.; 
математика – 1, 2, 3 кл. – 3 год./тиж., у 4 кл. – 4 год. /тиж.; практичні заняття і тілесні вправи – 
по 2 год/тиж. в усіх класах. Обов’язковими для всіх учнів були фізичні заняття, котрі в навчальному 
плані гімназії називалися “ігри і забави” та музика. Малювання було необов’язковою дисципліною. 

Навчальна програма ліцею була продовженням змісту гімназійної. Дисципліни і години 
тижневого навантаження розподіляли відповідно до обіжника Міністерства віросповідань і освіти 
Польщі від 19 березня 1937 р. У класичному ліцеї викладали наступні дисципліни: латинську, 
грецьку, польську, німецьку та українську мови, історію; математику, фізику і хімію, філософію, 
біологію, питання сучасного життя, військовий вишкіл і тілесні вправи. Загалом у І та ІІ класах ліцею 
навантаження складало 34 години на тиждень. 

Польською мовою викладали такі предмети: польська мова, історія, питання сучасного життя, 
військовий вишкіл, тілесні вправи, решта дисциплін викладалась українською мовою. Навчання 
в гімназії починалося о 8 год. ранку і завершувалося о 13 год. 30 хв. Шкільні лекції тривали по 45 хв. 
Об’єктивно оцінити наслідки і результативність шкільної реформи 1932 р. важко, адже вона тривала 
короткий час і була зупинена воєнними діями 1939 р. 

Державна гімназія з українською мовою навчання та її Філія як заклад середньої освіти була 
покликана всесторонньо розвинути кожного учня, виховати в ньому людину та громадянина. Щороку 
виховний процес у гімназії ставав різноманітнішим з обов’язковим врахуванням попереднього 
досвіду і полягав у співпраці між молоддю, учительським колективом та батьками. Учительський 
колектив гімназії був внутрішньо-організований у різного роду комісії. Окрім дидактичної комісії, 
яка займалася організацією навчального процесу, виробляла та вдосконалювала методи і форми 
навчання, діяла й виховна комісія. Завданням виховної комісії насамперед була співпраця з класними 
наставниками (керівниками), які займалися учнівським самоврядуванням, скеровували самостійну 
роботу учнів, організовували різноманітні шкільні заходи. Під супроводом класних керівників 
відбувалися покласові та загальногімназійні екскурсії, відвідування музеїв, театрів, вистав, концертів, 
перегляд наукових фільмів, відвідування публічних лекцій тощо3. 

У 1927 р. видано інструкцію щодо організації виховного процесу в середніх школах, яка 
поклала на вчителів обов’язок класних опікунів, які мали бути ще і вихователями. Виховна функція 
вчителя змінювалась внаслідок змін у наукових поглядах на особистість дитини. Учнів почали 
розглядали не лише об’єктом, але й як суб’єктом навчального та виховного процесів. Тому завдання 

 
1 Шах, С. (2010). Львів – місто моєї молодости. Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія. Львів: 

Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 138 
2 Кухар, Р. (1978). Українська академічна гімназія у Львові. Ювілейна книга української академічної гімназії 

у Львові на 100-річчя першого українського іспиту зрілости 1878-1978, 63 
3 Виховання. (1938). Звідомлення про життя і працю в державній гімназії з українською мовою навчання – 

філії у Львові у 1937-38 шкільному році.  Накладом “Батьківського кружка”, 11. 
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формування особистості учня з врахуванням його індивідуальних особливостей та потреб вимагало 
змін виховного процесу цілком1. 

Державна політика міжвоєнної Польщі освіту вважала одним із пріоритетних напрямів, 
акцентувавши на одному з ключових її завдань – формуванні громадянської свідомості та збереженні 
польської національної ідентичності. Ідея національного виховання мала стати одним із завдань 
виховання молоді. 

Ідеї державницького виховання, якы в 20-30-х роках були провідними в європейському 
шкільництві, в навчальних закладах Галичини вирішувалися через призму тих віковічних сподівань 
українців на побудову власної незалежної держави. Тому українські освітяни шукали компроміс між 
польською державою та українськими національними стремліннями2. Один з ініціаторів шкільної 
реформи 1923р. Я. Єнджевич за основну мету виховання вважав плекання індивіда, що реалізується 
в державі і спільно з іншими членами суспільства працюватиме на розбудову держави. Саме 
у навчальних закладах поєднували принципи державного виховання з місцевими традиціями 
виховувати почуття патріотизму та відповідальності. Для цього створювали молодіжні організації, 
заохочували вихованців до творення різноманітних гуртків та брати участь у святкуванні державних 
свят та річниць відомих особистостей3. 

Шкільна влада організовувала навчальний процес в гімназіях таким чином, щоб виховувати 
у гімназистів повагу до польської держави, а випускники мали стати гідними її громадянами. 
Елементами державного виховання учнів була їх участь у всіх гімназійних святкуваннях, зокрема, 
шкільним святковим богослужінням і святковою демонстрацією під керівництвом Педагогічної ради 
учні відзначали 11 листопада 1937 р. День незалежності Польщі; 1 лютого богослужіння та 
демонстрація до дня іменин Президента; 19 березня 1938 р. в день іменин Юзефа Пілсудського 
відвідали заупокійну службу, та слухання радіо-промови президента; 3 травня відзначення Дня 
конституції відповідними святкуваннями. Також представники молоді, Педагогічної ради та керівник 
закладу відвідували святкові заходи влаштовувані громадськими організаціями. Слід зазначити, що 
державне виховання гімназійної молоді здебільшого зводилось до святкувань саме польських 
пам’ятних дат. Ці заходи передусім мали метою виховувати в гімназистів любов до рідного краю, 
формувати повагу до культурних надбань Польської держави, прищеплювати патріотичні почуття 
підростаючій молоді. 

Українські педагоги дбали і про національне виховання. Саме націоналізацію школи як одне 
з основних завдань української шкільної політики в краї називав М. Грушевський запорукою 
національного відродження4. 

Національно-громадянським вихованням та організацією національних свят в гімназії та 
урочистостей займалася Комісія імпрез, котра діяла при педагогічній раді за участю представників 
від учнів. В гімназії влаштовували святкування роковин М. Лисенка, бою під Крутами, 100-ліття 
визволення Т. Шевченка з кріпацтва, 900-річчя заснування св. Софії в Києві, свято Матері й родини 
та багато інших знаменних дат. Зазвичай гімназійні вечори та ранки проходили у Світлиці 
навчального закладу, двері якої були відчинені для учнів і в час Різдвяних та Великодніх канікул. 
Світлиця слугувала приміщенням, в якому приймали поважних гостей, зокрема і від Кураторії 
Львівського шкільного округу5. 

В цей історичний період викладачі гімназії сформували розуміння того, що навчальний заклад 
розвиваючись з вимогами часу, має давати не лише добрі знання, але й займатися вихованням людини 
з громадянською позицією. 

Учительський збір з огляду на розширення завдань перед педагогами реорганізував добір 
навчального матеріалу та його розклад. Це полягало  в наступних тезах: викладачі почали 
акцентувати увагу на важливому матеріалі й побіжно зупинялися на другорядному; викладачі під 
час аудиторних занять, крім подачі основного матеріалу, підбирали і форми викладу та 
скеровували учнів до самоорганізації в самостійному вивченні матеріалу. Педагоги 
організовували самостійну роботу учнів у співпраці з існуючими в гімназії гуртками. Саме праця 

 
1 Завгородня, Т. (2007). Теорія і практика навчання в Галичині (1919-1939роки). Івано – Франківськ, 58. 
2 Тетяна Завгородня , Теорія і практика навчання в Галичині (1919-1939роки), (Івано-Франківськ, 2007), 86. 
3 Оксана Руда, Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20-30-х роках 

ХХ століття: реалізація та рецепції, 185. 
4 Грушевський, М. (1909). Наша школа. Наша школа, 1, 1. 
5 Світлиця (1938). Звідомлення про життя і працю в державній гімназії з українською мовою навчання – 

філії у Львові у 1937-38 шкільному році. Накладом “Батьківського кружка”, 29. 
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учнів в різнотематичних гуртках поглиблювала знання; аудиторні лекції та письмові завдання 
закріплювали домашніми завданнями. 

Слід зауважити, що домашні завдання викладачі не задавали щодня. На четвер жодних 

домашніх завдань не було, оскільки післяобідній час в середу в гімназії організовували екскурсії. 

В розкладі уроків на четвер не було математики, оскільки до уроку слід було добре підготуватися 

напередодні. Також в розкладі занять не ставили підряд два уроки, підготовка до яких вимагала б 

виконання письмових завдань. 

З метою належної організації самостійної роботи та домашньої праці учнів директор Денис 

Лукіянович у своїй науковій розвідці “Організація домашньої праці учнів” чітко окреслив основні 

засади та організацію цього процесу. Ключове місце він відводив вчителю-педагогу, котрий мав 

зорієнтувати учня на результативну самостійну роботу. Самостійна домашня праця учнів 

підкріплювалася у бібліотеці та гуртках, при підготовці до публічних виступів і конференцій.. 

Дирекція гімназії у співпраці з батьками слідкувала за тим щоб учні самостійно виконували 

домашні завдання. Водночас заохочували товариську допомогу під контролем наставників. 

Викладацький колектив гімназії працював над виробленням ефективної методики самостійної праці 

учнів. У гімназії періодично влаштовували відкриті заняття для обміну досвідом та вироблення 

подальших методичних рекомендацій1. Викладачі гімназії часто проводили відкриті заняття, на які 

запрошували колег ї інших закладів, для обміну досвідом2. 

З своїми науковими працями викладачі виступали на вчительських конференціях та 

методичних семінарах, для прикладу, викладач історії Адріан Копистянський виступив 

на вчительській конференції 30 травня 1933 р. з доповіддю “Графіка при навчанні історії”, доповідач 

відмітив важливий поступ у методиці навчання історії за останні роки з використанням графічних 

зображень, що значно покращувало дидактику історії3. 

Однією з виховних форм у навчальному закладі була тісна співпраця з батьками. Проводилися 

зустрічі адміністрації закладу з батьками, на яких обговорювалися всі важливі питання, пов’язані 

з забезпеченням належного виховного процесу з обох сторін. 

У гімназії існував “Батьківський гурток”, який займався забезпеченням учнів харчуванням. 

Учням із околиць Львова “Батьківський гурток” організовував щоденний сніданок до 8 год. ранку. 

Учні з незаможних родин на четвертій перерві отримували каву або какао з булкою, за символічну 

плату, або безкоштовно. На свято Св. Миколая за сприяння “Батьківського гуртка” учні з бідних 

родин отримували подарунки. Упродовж шкільного року з фонду гуртка найбільш потребуючим 

учням оплачували вартість навчання, а також перед літніми канікулами з даного гуртка їм оплачували 

вакаційну оселю в розрахунку 250 золотих на кожного. 

На харчування потребуючим учням складали щомісячні внески. Поміж вчителів була створена 

комісія котра разом з “Батьківським гуртком” займалась фінансовим забезпеченням харчування учнів.4. 

Щорічно гімназія отримувала допомогу з Воєводського комітету. Зокрема у 1932-

1933 навчальному році від комітету на потреби харчування виділено – 200 кілограмів цукру, 100 кави 

та 70 злотих готівкою. Допомогу передусім отримували діти безробітних та доїзджаючі. Так, 

упродовж року, комісія видала 4500 сніданків, 1450 обідів та 3600 гарячих чаїв. 

Учительська комісія з допомоги учням також займалась організацією літніх канікул вихованців. 

Для прикладу: влітку 1933 р. канікули у Сов’ятині (з 3 липня по 2 серпня) відбували 25 учнів. В цей 

час учні брали участь в екскурсіях до Заліщик, Кривча, Окопів, Бучача5. Літня оселя в Сков’ятині 

містилася в будинку місцевого священика. Гімназисти займали чотири кімнати, дві з яких вікнами 

виходили в сад.6. 

 
1 Лукіянович, Д. (1933) Організація домашньої праці учнів. Звідомлення за шкільний рік 1932/33. Державна 

гімназія з українською мовою навчання у Львові. Накладом батьківського комітету, 40. 
2 Спроба організації лекції клясичної фільольогії з наукою під проводом (1933). Звідомлення за шкільний рік 

1932/33. Державна гімназія з українською мовою навчання у Львові. Накладом батьківського комітету, 48. 
3 Копистянський, А. (1933). Графіка при навчанні історії. Звідомлення за шкільний рік 1932/33. Державна 

гімназія з українською мовою навчання у Львові. Накладом батьківського комітету, 59. 
4 Томенюк, О. (2009).Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського в Академічній гімназії Львова. 

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині6 Зб.наук.пр, 13, 329. 
5 Виховання. (1933). Звідомлення за шкільний рік 1932/33. Державна гімназія з українською мовою навчання 

у Львові. Накладом батьківського комітету, 13.  
6 Кравчишин, С. (1933). Непрошений гість. Звідомлення за шкільний рік 1932/33. Державна гімназія 

з українською мовою навчання у Львові. Накладом батьківського комітету, 34. 
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Про організацію літнього відпочинку учні гімназії ділилися у листах до своїх товаришів. Так, 

учень 8 класу О. Домбровський писав з вакаційної оселі на Тернопільщині: “Все у нас гаразд. Щодня 

по першім сніданні граємо у волейбол, а перед обідом ідемо купатися. Через село протікає річка 

Нічлава... купіль відсвіжує та холодить. По купелі відігріваємось на сонці, а після обіду маємо вільний 

час на відпочинок.... Багато з нас було минулого року в Шешорах, і на дальших походах, пізнали 

чимало гір Чорногірського пасма. Тепер пізнаємо Поділля. На найближчі канікули виїду на Волинь, 

а може й на Полісся, щоб пізнати рідний край”.1 

Вагомою підмогою учням в навчанні й надалі залишалася бібліотека, якою завідував 

Я. Гординський. В бібліотеці учні знаходили не лише необхідну літературу, але й цільові консультації 

від її очільника. Це допомагало учням легше віднайти необхідну інформацію та роз’яснення до неї. 

При бібліотеці діяли гуртки, які за більш детальними напрямами згуртовували довкола себе 

зацікавлену молодь. В досліджуваний період в гімназії функціонували: мистецький гурток, гурток 

прихильників старокласичної культури, історичний та фізіографічний гурток, а також науковий 

гурток ім. Ярослава Мудрого. Завдяки функціонуванню даних гуртків викладачам вдавалося краще 

розкрити здібності учнів та привчити їх до колективної, організаційної та дослідницької роботи. 

Учасники гуртків організовували гімназійні концерти, поглиблювали знання з історії та природи 

рідного краю2. 

Релігійним вихованням гімназійної молоді займався священик та гімназійний катехит. Учні 

відвідували святкові богослужіння й екзорти (релігійні заняття з вивчення Біблії) в неділі й свята. 

Релігійно – церковні імпрези свято матері, Йорданське водосвяття проводили на гімназійнім подвір’ї. 

Учні філії гімназії святкові богослужіння відвідували в церкві Преображення св. Спаса і в шкільній 

каплиці, яка була улагоджена в приміщенні гімназії з 1934 року. 

Для поглиблення релігійно-морального життя молоді на початку засновано в гімназії 

“Марійську Дружину”. У 1932-33 навчальному році її учасники влаштували чотирнадцять доповідей, 

та поставили дві вистави релігійного змісту – “Блудний син” і “Неон”. Марійську дружину в гімназії 

організував доктор теології отець Іван Фіголь3. У Філії гімназіїї у 1937 році учасниками Марійської 

Дружини були 94 учні. Головою був учень восьмого класу Остап Естернюк, а провідником отець 

Петро Хомин, викладав релігію в Філії гімназії. Учасники гуртка виступали з публічними доповідями 

на теми – “Пресвята Богородиця – Цариця України”, “Будь життєрадісний!”, “Митрополит Йосиф 

Вельямин Рутський”, “Значення культу Пречистої Діви Марії в теперішньому часі”. Провідник 

о. П. Хомин ділився з членами Дружини враженнями та основними тезами Міжнародного 

євхаристійного конгресу в Будапешті. 

Члени Марійської Дружини щомісяця приступали до святої сповіді та причастя. Так 20 червня 

1938 р. Марійська Дружина влаштувала прощу до чудотворної ікони Матері Божої на Ясній горі 

в Гошеві учасників супроводжували о. П. Хомин і Роман Прокопович – керівник гімназійного хору 

та оркестру. Гімназійна молодь відавши святе місце брала участь в богослужінні, сповіді та 

освяченні води4. 

Академічна гімназія (Головна і Філія) творили елітарну частину українського середнього 

шкільництва. Найкращі науково-педагогічні сили українства (І. Раковський, Я. Гординський, 

М. Тершаковець, Ю. Рудницький, Ю. Полянський, Г. Мартинюк, І. Бабій, о. І. Фіголь, М. Зарицький, 

П. Мечник, В. Радзикевич, Я. Біленький, О. Тисовський, М. Федусевич, С. Шах, І. Кокорудз, 

М. Галущинський, І. Панькевич та ін.) були окрасою професорського ансамблю гімназії, вони 

“шліфовані в гімназійних мурах і дошліфовані під час університетських студій, заповнювали ряди 

української інтелігенції, професіоналів, активістів, громадсько-культурного й політичного життя”5. 

 
1 Домбровський, О. (1933). З вакаційної оселі. Лист до товариша. Сков’ятин 12.VІІ.1933. Звідомлення 

за шкільний рік 1932/33. Державна гімназія з українською мовою навчання у Львові. Накладом батьківського 

комітету, 31. 
2 Томенюк, О. (2009).Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського в Академічній гімназії Львова. 

Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 13, 327. 
3 Климишин, М. (1985). Катехит отець д-р Іван Фіголь. Альманах Станіславської землі. Нью Йорк-Сідней-

Париж-Торонто: Видання Центрального Комітету Станіславівщини,2, 415.  
4 Релігійне виховання. (1938). Звідомлення про життя і працю в державній гімназії з українською мовою 

навчання – філії у Львові у 1937-38 шкільному році. Накладом “Батьківського кружка”, 23. 
5 Домбровський,О. (1999). Українська Академічна гімназія у Львові: з перспективи історичного минулого й 

сучасного. Академічна гімназія у Львові: історія і сучасність. 8. 
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Отже, з наведеного матеріалу можна зробити висновок про те, що адміністрація і викладачі 

гімназії вміло впроваджували в навчальний процес усі законодавчі зміни. Відповідно, маючи належну 

освітню та педагогічну підготовку, творили першокласний навчальний заклад з добрими традиціями 

та успішною історією. Активно працювали над тим, щоб прищепити учням повагу 

до загальнолюдських духовних цінностей, виховати в учнів громадянську позицію, і в той же час 

намагалися виховати у них почуття любові та патріотизму до рідної землі. Важливо, що гімназисти 

брали активну участь у цьому процесі, будучи творцями і активними учасниками освітньо-виховного 

процесу, незважаючи на усі перешкоди у здобутті освіти. 
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The article aims to cover the formation of a network of professional directions in educational 
establishments to meet the needs of peasant youth. The presented research aims to find out the 
quality of the functioning of the network of agricultural educational establishments, based on the 
identification, generalization and critical analysis of the historical local periodicals of the 1920s. 
The author found out that during the study period, agricultural educational establishments were 
introduced in the Ukrainian SSR with the aim of training qualified agricultural specialists from the 
peasant youth category. These establishments included agricultural vocational schools of various 
types, agricultural groups and special schools of peasant youth. In addition, the publication 
highlights issues related to the functioning of the existing education network. The logistics and 
staffing of rural educational institutions was complicated. Therefore, the most common types of 
educational establishments for peasant youth were agricultural professional groups, which did not 
require significant financial costs. As a result, the author concludes that the formation of a network 
of agricultural educational institutions resulted to the attempts of an active part of young peasants 
to organize exemplary farms and to introduce new methods of management. Therefore, 
agricultural schools, groups and schools for peasant youth were a serious agricultural factor in the 
development of rural economy by peasant youth. 
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youthˮ. 

In the 1920s, there was an urgent need in the Ukrainian SSR to modernize the country’s agronomic 

production. Training of qualified young specialists has become essential to ensure these processes. 

The educational sector of the Ukrainian SSR was in a state of search for an optimal education system. 

An integral part of this was the direction of professional agricultural education, which was to ensure 

the development of the agricultural complex and the modernization of agricultural production in the 

Ukrainian SSR. The solution to this problem was seen in the creation of a wide network of educational 

institutions that would satisfy the need for professional skills of peasant youth. Based on the mentioned above, 

it would be appropriate to analyze the historical experience of establishing a network in educational 

establishments of professional direction for Ukrainian peasant youth during the 1920s. 

Educational issues have always attracted the attention of researchers. Among the recent developments 

in this area, one should single out the dissertation research by V. V. Lypynskyi1 where the new system 

of educational developmentin Ukrainian SSR during the 1920s. L. Berezivska’s2 article analyzes 

the development of the school education system for the People’s Commissar of the USSR during 1920-1924. 

The dissertation of M.I. Kharlamov3 is devoted to the development of vocational education in the Ukrainian 

SSR in 1921-1929. Some aspects of the development of professional and technical institutions 

 
1 Липинський, В. В. (2001). Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки: дисертація 

на здобуття наукового ступеню доктора наук. Донецьк: Донецький національний університет. 
2 Березівська, Л. (1920-1924). Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті 

соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант Історико-педагогічний альманах, 1, 9-19. 
3 Харламов, М. І. (2011). Розвиток професійно-технічної освіти в УСРР у 1921-1929 рр.: автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Харків: Харківський національний 

університет ім. В. Н. Каразіна. 
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of the Ukrainian SSR are considered in the publication by L. Sichayeva1. Ways of adaptation of rural school 

to social transformations of the Ukrainian village during the 1924-1929 are investigated in the article 

by G. I. Ivaniuk2. Educational system of the Ukrainian SSR in 20s – 30s of the XX century was the subject 

of research by S. V. Markova and K. I. Aliluiko3. However, the identified problem that have not considered 

by historians from the point of view of providing educational inquiries to rural youth of the Ukrainian SSR 

in the 1920s. The issues of peasant youth schools, agricultural groups and other forms of educational 

agricultural network operating in the Ukrainian SSR remain insufficiently covered. 

The purpose of the article is to reveal and analyze the educational forms that have been introduced 

for the implementation of educational inquiries of peasant youth of the Ukrainian SSR in the field 

of agricultural production. The author aims to explore how the existing network of offered institutions could 

meet the educational needs of peasant youth and facilitate the formation of peasant-farmer. 

The 1920s were a period of experimentation in education reform. The agenda included questions about 

developing educational concepts that would, in particular, meet the needs of peasant youth. In addition, against 

the backdrop of the deployment of industrialization, the state experienced a shortage of agricultural specialists 

to grow agricultural production. It’s natural that agricultural education of peasant youth played a significant role 

in achieving social growth. It’s highest link in the countryside was agricultural vocational schools. Winter adult 

agricultural schools also worked somewhere. One of the first operates in the village of Suprunivka, Poltava 

district, organized in January 1926 by the Poltava Agricultural College. The Agricultural School initiated 

the organization of the garden society, agricultural groups4. Despite the lack of financial, material and 

educational support, which hindered the work of the school, its existence testified to the high demand and 

interest in such educational institutions. The specific feature of the existing agricultural vocational schools was 

that, given the seasonal employment of peasant youth, they were quite flexible in their work. 

The network of agricultural schools in the geographical areas of the Ukrainian SSR was uneven. Thus, 

there were 14 schools in Polissya in 1925, 112 in the forest-steppe and 32 in the Steppe zone5. The dynamics 

of the organization of agricultural schools in the Ukrainian SSR remained at approximately the same level. 

Thus, during 1927-1928 there were 143 agricultural professional schools, 147 winter agricultural schools, 

with a total capacity of about 14,000 students6. An illustration of the activities of agricultural schools can be 

their work. So, on January 1, 1928, there were already 7 such schools in Poltava district, covering 242 people. 

It should be noted that the most widely represented age groups in agricultural schools there was peasant 

youth. There were 45 people under the age of 20, 74 from 20 to 25 and 37 from 25 to 307. 

As for the statutory age of the students of the professional agricultural schools, it is being brightly 

illustrated by statistically informative data in yearly reports from 1924-1925 years provided by Narcomos. 

You can find the data in the table 1 made by an example from the professional agricultural school named 

after T. Schevchenko in Starobilsk city, Starobilsk region8. 

The provided above data show us that the most active students were adults and people over the age 

of 18. In general this situation was typical for all professional agricultural educational institutes. 

As a rule, the curriculum was tried to adapt to the economic development of a particular countryside. 

Before studying, the most developed branch of agriculture was selected, whether it be arable farming, 

horticulture, gardening or animal husbandry. However, the study of collectivization and cooperative issues 

remained in all cases. The theoretical part of teaching in such schools began with the completion 

of agricultural work and continued until their beginning. Usually, it was November – March. Classes were 

held 4-5 days a week in the evening. The leading methods of mastering the educational material were 

the lecture-talks, which were combined with the laboratory method. It should be noted that the offered lecture 

topics, as a rule, were not abstract in nature and were as close as possible to the everyday economic life  
 

 
1 Січаєва, Л. (1997). Сторінки історії розвитку професійної освіти в Україні (1920-ті роки). Педагогіка і психологія 

професійної освіти, 2, 103-107. 
2 Іванюк, Г. І. (2015). Шляхи адаптації сільської школи до соціальних трансформацій українського села 

(1924-1929 рр.). Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология, 47, 91-98. 
3 Маркова, С. В., Алілуйко, К. І. (2011). Освітньо-виховна система УСРР 20-х-30-х рр. ХХ ст. як чинник 

легітимізації правлячого режиму. Освіта, наука і культура на Поділлі. 17, 340-349. 
4 Білецький, І. (1928). Зимові с.-г. школи для дорослих на Полтавщині. Шлях освіти, 4, 80-86. 
5 Березов, Л. (1925). Освіта селянської молоди. Сільський театр, 4, 54-56. 
6 Білецький, І. (1928). Зимові с.-г. школи для дорослих на Полтавщині. Шлях освіти, 4, 80-86. 
7 Ibid, 80-86. 
8 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Ф. 166, Оп. 5, Спр. 284, Арк. 21. 
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Table 1 

The dynamic and the statutory age of the students by an example  

from the professional agricultural school named after T. Schevchenko  

in Starobilsk (1924-1925) 

Age  

statutory  

of the students 

On the beginning  

of the year  

before  

the application  

period 

Application 

during  

the reporting 

year 

Retired during 

the reporting 

year 

Graduated  

from the school 
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15 years 5 2 7 - - - - - - - - - 5 2 7 

16 years 4 2 6 2 - 2 - - - - - - 6 2 8 

17 years 4 1 5 3 - 3 - - - - - - 7 1 8 

18 years 5 3 8 1 - 1 - - - - - - 6 3 9 

over 18 years 29 4 33 2 1 3 6 4 10 23 - 23 5 1 6 

in all 47 12 59 8 1 9 6 4 10 23 - 23 29 9 38 

Source: compiled by the author. 

 

of a rural person, and therefore enjoyed considerable interest, as evidenced by the high attendance 

of the classes. Nevertheless, students often registered at the classes, and besides the youth, peasants 

of different ages came to the lectures. In such classes they studied topics such as the yield of dairy cows, 

breadcrumbs, the treatment of spring wheat, various varieties of sunflower, corn, beets, the impact of autumn 

plowing and previous crops on yield and more1. 

Using the knowledge gained, the most productive part of the village – the youth – undertook the 

organization of a model farm. Thus, the Yaresk youth of Poltava district organized an exemplary feeding of 

cows, for which the best breeds were selected and special feeds were purchased with common funds. And 

in Berestenenk in Poltava region an agricultural school was formed cattle society. There has also been active 

work on the promotion of vaccinations for cattle and pigs. In addition, the students of the school carried out 

pest control, seed treatment and organized a grain-cleaning point. A wide range of activities in the field 

of horticulture was conducted by the Obishnyan Agricultural School of Poltava District2. 

Working in the laboratory, young people learned how to germinate seeds of different plants, analyze 

their germination and examine the economic feasibility of breeding in the farm. As a result, we created 

custom diagrams. Also, the method of assimilation of the material were the summary reports with 

the discussion of the studied. Practical classes tried to transfer directly to the students’ farms in the midst 

of field work. They learned to prune, to plant trees, to look after gardens. In the course of the training, 

a newspaper was published in which, together with the public life of the village, they covered the current 

problems of agriculture. It should be noted that educational activities were often hindered by the lack 

of educational materials and literature. 

It is worth noting, that all activities of the agricultural schools turned them to the serious agricultural 

element for the development of the agriculture in general. As, for example, the professional agricultural 

school in Zolotonoscha, Schevchenkivskiy region, maintained 7 closest villages and hamlets, which had 

1706 houses all together. As the educational institute and agricultural center it had such additional 

departments as: department for the animal mating, grain processing department, field for the agricultural 

investigations and the workshops for the agricultural tools. The village young people, who studied 

in the school, performed wide range of agricultural works with the help of those additional departments. 

In particular, 38 purebred species of animals and 48 tons of purebred grain for the sowing were spread, 

94 points for seed treatment were arranged, 3 thousands of tree plans were planted3. 

 
1 Білецький, І. (1928). Зимові с.-г. школи для дорослих на Полтавщині. Шлях освіти, 4, 80-86. 
2 Ibid, 80-86. 
3 Воропай, І. (1928). Золотоношська с.-г. профшкола. Сільсько-господарська освіта, 11-12, 75-77. 
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The best students of the professional agricultural school in Zolotonoscha, Schevchenkivskiy region 

were involved in the field of the organizational maintenance of the agricultural fraternities. In particular, it 

was applied to the development of the production plans for the crews, granger’s cattle crews 

of Schevchenkivsky region, examination of the individual village households with further instructions for 

their improvement. The students also showed high activity level during the sowing season of 1927-

1928 years. 10 fraternities of the common land cultivation, 3 agricultural equipment and tractor parks, 

1 granger’s cattle fraternity and also 3 fraternities for the purchase and use of the agricultural machinery 

were created during this period1. 

So the task of the mainstream agricultural schools was not only to prepare the new generation 

of the educated agricultural owners, but also in the creation of the cultural center which could contribute 

to the improvement of the agricultural field of the region or district in general. And such educational institute 

gave the general idea of the separate region as the independent household. The professional agricultural 

schools gave the general idea of the separate region as the independent household. In particular, 

the agricultural school in Maharinetsk, Berdichiv region worked towards this goal. District land office gave 

the approval of the investigations of the region. This office provided students with the approximate questions 

for the surveys. Students studied 40 villages and 1437 households in Kasatinsky district, Berdichiv region 

during 1927-1928 years according to the results of works. It is worth noting that it was rather laborious work. 

As, for example, they calculated land provision as for one household and one person, the number and species 

of the cattle, agricultural equipment and machinery; they did financial analyses of the crews; they investigated 

the condition of the rural retail trade; and also they investigated the productivity of grain and so on. The final 

results were collected in the diagrams. Besides it, the results of the activities of the rural youth from 

Maharinetska school were actively published in the local newspapers2. 

It should be noted, that the first attempts of the reorganization of the professional agricultural schools 

were done in the end of the 1920s. The main discussion was made over the content fulfilment of their 

curriculums. If to take to the consideration the fact that such agricultural schools existed on the basis of the 

general-education schools and gave the knowledges of the secondary educational institutions, they had to 

provide students with the full secondary education. So among the gaps of the professional schools was such 

factor as: not enough hours for the general subjects. Instead of those subjects more time during the summer 

trimesters were given to the in-work training which in some schools was not enough for the full educational 

practical activities. In addition, if to consider the fact that the most of the students got their professional skills 

in the households, the strong importance of the deepening their theoretical knowledges occurred. That’s why 

the educational plans of the agricultural schools were modified in 1929. The general subjects were equally 

distributed during the whole course as well as added to the certain trimesters, adding hours to them. The hours 

of the in-work trainings and the agricultural works were shortened3. 

Another problem was the irregular dynamic in the routes of the agricultural specializations. 

For example, there was bigger number of cropping agricultural than zoo-technical schools. It was the lack 

of zoo-technical schools at that time. Similar to this, the chain of the educational institutions for narrow 

knowledge specialists of the agriculture remained weak. The solution of this issue was seen in the 

reorganization of the agricultural schools according to the agricultural regions of the republic and division 

of the definite specialization to more narrow departments. Let’s say out of the cropping field they 

distinguished following departments: crops, beetroot crops, and cattle, swine-breeding, dairy. Another 

issue was whether to development huge professional agricultural school-giants or to leave them as small 

schools with the application number 30-40 students each year. Finally the idea to create bigger schools 

with the application number 160-240 students was more appealing, so such schools could become local 

agricultural centers4. 

In addition, the creation of a network of agricultural groups has been launched to provide broadly 

educational services to the population, including peasant youth. In 1925, there were 1,517 agricultural and 

200 agronomic groups in Ukraine. The vast majority were young people. However, the groups could include 

 
1 Ibid, 75-77. 
2 Малюта, М. Д. (1928). Агрикультурна робота Махаринецької с.-г. школи на Бердичівщині. Сільсько-господарська 

освіта, 2-3, 83-87. 
3 Кіналь, К. (1929). Про зміни до навчального плану для сільськогосподарських шкіл.  Сільсько-господарська 

освіта, 9, 29-31. 
4 Рум’янцев, В. (1930). Про реорганізацію сільсько-господарської освіти на Україні. Сільсько-господарська 

освіта, 4-5, 8-12. 
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people of all ages – from schoolchildren and to quite old people1. Usually, agricultural groups are organized 

at farms and special reading rooms. Their leading task was to acquire farmers’ agricultural knowledge and 

adapt them to practical economic needs. 

As for their work it wasn’t very different from the professional agricultural schools. They were 

organized on the voluntary basis by the active part of the village population which had desire to work on the 

improvement of the agriculture. They spread knowledges via conversations, readings, reports, organized tours 

etc. In general the activities in the interest groups united 4 directions. The first direction was educational. The 

leader of the interest group picked up the specific subject for the study. The most widespread methods of the 

studies were reading loud and discussions. The second direction was the individual work with the agricultural 

literature. The third direction– the practical household works. Everything they learned they checked on the 

practice or working in their own households, or on special investigation lands. The forth direction was the 

popularization of the agricultural knowledges and works among the population. In particular, the young 

village people who were part of the interest groups were responsible for the organization of the thematic 

exhibitions, creation of the reports about the agricultural questions of the current interest, the provision of the 

local theatrical groups with the materials for the scenes, etc. Furthermore, the agricultural groups of interest 

had to support the organization of collective farms, catteries, crews, cooperatives which specialized in the 

purchase of grain, seeds, agricultural machinery, etc. Moreover, village youth, which worked in the groups 

of interest, had to become active promoters of the land and agricultural politics of the communist power in 

the rural area. The young people had to learn about all activities of the party in the agriculture and transmit 

news to the rural population. They brought up future farmers and good members of the communist community 

in those groups of interest. But their main task, according to the statute, was support of the village population 

with the obtaining and spreading knowledges, skills and acquired habits in the agricultural field and also 

adjusting those knowledges and skills to the practical household use2. 

As a rule, an agronomist or teacher was chosen as the head of the circle. However, any person who had 

an interest in farming could be the head of the agricultural groups. It could also be a land surveyor, a 

veterinarian, a farm manager, a reading room head, a librarian, a board member of a cooperative, an engineer, 

a head of an agricultural commune or an artel. However, if there were no initiatives of such persons, they 

invited a „cultural hostˮ, an exemplary person with respect to agriculture, who could, on his own example, 

teach him how to successfully lead3. 

The optimum number of groups was determined by 25 people. In case of exceeding the number of 

those wishing to work more effectively, it was recommended to form separate groups. Their members could 

be both the younger generation and adults with no gender difference. The specificity of the training was that 

its program depended on the geographical location and development of a particular branch of agriculture. 

Special training programs were tried for each geographical region. For example, according to the perspective 

annual plan of the People’s Commissariat of Land Affairs, such a training program was created for the forest-

steppe strip of Ukraine. It envisaged 35 topics covering the basic tenets of agricultural knowledge and 

appropriate measures to improve the forest-steppe farming. A typical program of agricultural The optimum 

number of groups was determined by 25 people. In case of exceeding the number of those wishing to work 

more effectively, it was recommended to form separate groups. of the forest-steppe strip had such sections 

as: introductory part, basic information about nature, improvement of tilling, improvement of horticulture 

and gardening, improvement of meadows, cattle-breeding, land management, organization of peasant 

economy, agricultural cooperation and collectivization. Various specialists were trying to involve in the 

development of program training: agronomists, land surveyors, veterinarians4. 

In the process of teaching agriculture tried to combine theory with practice. The training program 

provided that each student had to learn to use theoretical knowledge in practice, including in his own 

economy. In most agricultural groups, theory has prevailed over practice. As a rule, their educational 

activities were limited to lectures, conversations, reports and readings of agricultural literature. However, 

among the teaching methods tried to apply the visual method. For this purpose, the group members directly 

selected and produced various exhibits. For example, wooden mock-ups of farm buildings such as 

greenhouses or stables, as well as posters, diagrams and samples of crops. Especially for young people 

 
1 Березов, Л. (1925). Освіта селянської молоди. Сільський театр, 4, 54-56. 
2 Дубко, Г. (1926). Найголовніша робота с.-г. гуртка. Радянський селянин, 22, 8-9. 
3 Майстренко, Х. (1925). Закладаймо сільськогосподарські гуртки. Майбутня зміна, 132, 3. 
4 Івановський, А. (1926). Програма занять сільськогосподарських гуртків при сельбудах і хатах-читальнях 

для лісостепової смуги України. Самоосвіта, 9, 11-14. 
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organized excursions to the fallow deer in the sample farms of peasants and members of the group, research 

stations, farms1. 

According to the census of All-Ukrainian Selbud (the organization that kept records of such groups) 

as of November 1, 1925, 1240 groups operated in 5 provinces2. However, the figure may not be accurate, 

since the groups operated not only in farms or reading rooms, but also in schools, sugar refineries and other 

non-farm buildings. In addition, often such groups existed only on paper. In their work there were problems 

of logistical and educational character. For example, such was the Dopropil agricultural circle of Kharkiv 

district. There was neither a proper educational and methodological support nor a specialist, which made it 

impossible for the groups to work3. However, the proliferation of group activities clearly demonstrates their 

need and the considerable interest of peasant youth in this type of employment. 

The solution to the educational problem of peasant youth was also seen in the organization of the so-

called “school of peasant youth” or “extracurricular of peasant youth school”. The idea to create “school of 

peasant youth” was heard for the first time on the XIII summit of the Bolshevik Party in 1924. At that time 

such school was on the same level as the agricultural groups of the interest and they were supposed to play 

important role in the development of the agriculture4. And further XIV and XV summits of CPSU, taking to 

the account positive experience with the opening of schools for peasant youth, gave the orders to develop and 

spread such schools on the territory of the Ukrainian SSR. 

Discussions have been ongoing for a long time to determine the status of such schools. The question 

was whether the “school of peasant youth” was to be the main high school or a temporary supplement in the 

education system. In general “school of peasant youth” gave broad polytechnic education with the thorough 

study of the agriculture production and cooperatives which could give the skills to become independent 

specialist in this field and active member of the communist state formation. Its main difference from the 

professional agricultural school was that this school included learning of all fields, while professional 

agricultural school prepared specialists of more narrow specialization. School for peasant youth was different 

from the secondary labor school because it was more oriented on the practical and theoretical study of the 

agriculture and could be situated only in the rural area. 

The concept of the “school of peasant youth” took into account that for illiterate education it would not 

be possible, so the plan of study was calculated for persons who had knowledge of a single four-year labor 

school. It was envisaged that the school would be a continuation of the four-year program and to give 

adequate knowledge of the two concentric groups’ blocks curriculum. The first concentric circle provided the 

knowledge for three years of the second concentric circle, and the second – focused on the first, provided 

directly professional knowledge, skills and experience. The curriculum was calculated for 300-350 hours 

with the calculation of 150-175 working days per year. The general term of study lasted 4 years. Such schools 

were not intended to provide students with comprehensive knowledge, but focused on the most important 

subjects that were needed by the farmers in one way or another. The following subjects were offered: native 

language, mathematics, economic geography of the Ukrainian SSR, the natural sciences, social sciences, 

agricultural elementary education and a short course of cooperation. However, the choice of studying 

particular subjects remained with the students5. 

It is worth mentioning that “school of peasant youth” had two main departments: agricultural and socio-

political. Study groups were built according to those departments. The peculiarity of the school program 

became the adjustment of the school subjects to the seasonal agricultural works. Local agronomist, 

practitioner landlord, teacher, cooperative and Komsomol members were engaged in the development of the 

school program. It was highlighted at any opportunity that school is preparing not scientist –agronomists, but 

practitioner landlords, organizers of new collective life in the village. 

Each of those educational institutes had to organize school household which was simultaneously 

experimental and exemplary for the whole region or even district. The radgosp or agricultural point was 

involved in the works in case of the absence of the household in the school6. At this point we have to mention 

that the establishment of the connections with different enterprises, institutions and organizations which 

 
1 Кушніренко, А. (1925). Сільсько-господарські гуртки. Селянський будинок, 9-10, 60-61. 
2 Скорбач, М. (1925). Сільсько-господарські гуртки на Україні. Селянський будинок, 1 (3), 28. 
3 Молодий більшовик (1928). Де найкращий порятунок с.-г. гурткові, 2, 17. 
4 Егоров, А. Г., Боголюбов, К. М. (ред.) (1984). КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК. (1922-1925). Москва: Политиздат, 3. 
5 Бограт, Є. (1927). До організації «Школи селянської молоди вдома». Самоосвіта, 3, 77-79. 
6 Евг., К. (1926). Про школу селянської молоди. Молодий більшовик, 26 (161), 4. 
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functioned in the village became one of the main terms for the possibility to keep the schools of peasant youth 

going. Those were agriculture points, radgosps, sugar mills, stations for the experiments, cooperatives, etc 

which made practical side of its existence possible. They made it possible to use their households for studies 

and also supported them with the arrangements of school yards, fields or other agricultural objects. 

There were 8 “school of peasant youth” in the Ukrainian SSR, with 755 students enrolled1. The common 

cause of the small number of peasant educational establishments was the problem of their financial and material 

support. So, not every school had dormitories, and if they did, they were not equipped for living. A striking 

example is the Ozerian “school of peasant youth” in Poltava district, which out of 28 people lost 19 students 

during the period of study from 1926 to 1928 due to financial and financial insecurity. Similarly was in Kharkiv 

district, out of 122 students enrolled, 31 students left school in the period 1927 to 19282. 

It is worth mentioning, that the attitude towards the development and organization of the “schools of 

peasant youth” changed towards the end of 1920s and with the spread of the cooperative politics of the 

Ukrainian SSR. On the one hand, such schools with special stations for the experiments and practices played 

important role in the reconstruction of the agriculture economy, became the preliminary stage for further 

higher education of the rural youth, provided solid practical knowledges in the run and improvement of the 

individual household and fully responded to the new economical politic of the Soviet Power. On the other 

hand – with the beginning of the end of New Economic Policy (NEP) and with the start of the new course 

towards the collectivization, the school program of the “school of peasant youth” did not respond to the needs 

of new economy. And, so, party politics of the end of 1920s required not a cultural landlord who would 

develop the individual household, but an organizer of the collective household3. On contrary, it was peasant 

youth from those schools who dreamed to continue studies in the higher educational Institutes, work in private 

households, workshops, factories; and such ideas as collective land works, cooperatives were not popular 

among young village people4. 

The dispute about the place and role of the “school of peasant youth” was brought during 1928-

1929 years. In particular, they suggested rebuilding of the school program so it could prepare, on the first hand, 

the organizers and workers of the farming collectives and fully respond to the new tasks of the socialist 

reconstruction of the agriculture. Finally the II All-Union Party Congress, devoted to the social education, which 

took place in April of 1930 ended up all discussions towards the schools and made decision about the unification 

of the system of social education and creation of new rural educational institute – the school of the youth of 

collective farm (kolkhoz). The secondary polytechnic labor school was proclaimed as the main element of the 

system of the school education, in particular, secondary schools based on the factories and plants and schools 

of the youth of kolkhoz which step by step were turned to full secondary general education5. 

To sum up, in the 1920s the searches were made for optimal forms of providing the cultural and 

educational level of peasant youth. Among them were agricultural vocational schools, groups and “school of 

peasant youth”. However, because of the financial and material difficulties, the most common form of such 

education was agricultural professional groups. The latter were formed both at public organizations – farms, 

reading rooms, and at schools. Their activities were focused on providing professional knowledge, skills and 

experience for farming. The peculiarity of the activity of agricultural groups was their attempt to provide 

knowledge in accordance with the geographical location and development of a particular branch of agriculture. 

Agricultural education of all educational forms combined theory with practice. However, theoretical classes 

were overwhelmingly practical. Instead of financial and material problems, there were difficulties in teaching 

and methodological support in the development of agricultural training. It is noticeable that the existing network 

of various schools, amateut-talent groups and courses could not fully meet the existing demand and ensure that 

the educational process of all peasant youth is ensured. Finally, their formation and activities marked a whole 

range of problems related to professional staffing as an important social factor in the effective functioning of 

the agricultural sector. And the organization of a sufficient network of agricultural educational establishments, 

under the conditions of the NEP, could ensure the young peasant generation of scientific and practical 

knowledge, skills and experiments in conducting a successful economy. 

 
1 Україна: статистичний щорічник. (1928). Харків: Центральне статистичне управління УСРР, 387. 
2 Разльотов, В. (1929). Школи селянської молоді. Шлях освіти, 7, 6-17. 
3 Вовк, П. (1929). Школа глитайської молоді. Молодий більшовик, 13(528), 2. 
4 Нагірняк, А. Я. (1929). Вчорашні школи селянської молоді сьогодні непридатні. Молодий більшовик, 13 (528), 2. 
5 Гриценко, М. С. (1969). Развитие общеобразовательной школы в Украинской  ССР (1917-1967 гг.): 

диссертация на соискания научной степени доктора педагогических наук. Киев: Киевский государственный 

педагогический институт им. А. М. Горького. 
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РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА ВЛАДИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

ЩОДО АГРОНОМА-НОВАТОРА, І.Є. ОВСІНСЬКОГО  

(1856-1910) 

It is established that Ivan Yevhenovych Ovsinsky (1856–1910), known today as a scientific 
innovator, founder of organic and plowless farming, author of the world-famous book «New 
farming system» (1899) was persecuted by the authorities of the Russian Empire because of his 
Polish origin. It is determined that as a result of falsified criminal cases I.Ye. Ovsinsky was twicely 
imprisoned in the Podolsk province facilities (1874-1875 and 1887-1888) and was in exile in the 
Arkhangelsk province (1888-1893). He was found to have been under constant covert police 
surveillance since 1875. It is proved that the status of “politically unreliable person” negatively 
affected the further life and creative destiny of I.Ye. Ovsinsky, and leaded to the partial ban on 
scientific and journalistic activities, the prejudice of the professional scientific community, the 
refusal to cooperate with local governments. 
Keywords: I.Ye. Ovsinski, imprisonment, exile, Poles, Podillia, the Russian Empire, repression, 
organic farming. 

Постать Івана Євгеновича Овсінського (1856–1910) сьогодні відома серед аграрного 

співтовариства, зокрема тих, хто цікавиться історію зародження та становлення наукових основ 

органічного землеробства. Адже, у своїй праці «Нова система землеробства», яка вийшла друком 

наприкінці ХІХ ст. він виклав свою концепцію ведення самовідновлюваного землеробства, яка 

відповідала принципам раціонального використання природніх ресурсів при мінімальному впливі 

на рослину та ґрунт. Однак, попри значний розголос серед тогочасної наукової та виробничої 

громадськості його ідей, «система Овсінського» була дискредитована, тим самим, відкинувши ідею 

застосування екологічних основ ведення землеробства на довгі десятиріччя. 

Розглядаючи причини несприйняття сучасниками цієї авторської системи, особливо 

у галузевому науковому середовищі, припускаємо, що за суто теоретичними дебатами могли стояти 

й інші мотиви відторгнення дослідника та його ідей. Зокрема, статус «політично неблагонадійного», 

який отримав І.Є. Овсінський, приймаючи участь у польському національно-визвольному русі, 

вплинув на його імідж серед державних чиновників Російської імперії. До їх числа в країні 

зараховувався професорсько-викладацький склад навчальних закладів, які представляли тогочасну 

офіційну наукову спільноту країни. З огляду на це постає наукове питання дослідити історію 

репресивної політики щодо І.Є. Овсінського, що дозволить не лише ґрунтовніше вивчити біографію 

новатора, але зрозуміти механізми впливу та контролю владних органів за науковою та освітньою 

сферами в Російській імперії. 

Вивчення життєвих віх І.Є. Овсінського вперше зацікавила вчених саме в контексті його участі 

у політичному житті Російської імперії. Вперше інформація біографічного змісту про нього була 

вміщена у багатотомному біо-бібліографічному словнику «Діячі революційного руху в Росії: 
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від попередників декабристів до падіння царизму». Ця праця вийшла друком у 1927–1934 рр. 

видавництва Всесоюзного товариства політичних каторжан і засланців-поселенців під редакцією 

колегії із членів товариства – І.Д. Віленського-Сібірякова, Ф.Я. Кона, О.О. Шилова, Б.П. Козьміна, 

В.І. Невського та інших. Це видання важливе тим, що крім коротких біографічних відомостей про 

учасників революційного руху (загальна кількість статей – 17 809), укладачі вказали найголовніші 

джерела для їх вивчення. Цікавим є той факт, що упорядники свідомо упускали оціночні судження 

щодо внеску та участі персоналії у суспільно-політичному русі, що було вкрай новаторським, 

зважаючи на час виходу цього видання. Словник було сформовано за хронологічним принципом, 

тому стаття про І.Є. Овсінського вміщена у 2 томі, присвяченому 70-м рокам ХІХ ст1. 

Варто відмітити, що саме у цьому виданні було вміщено фотографію діяча, яка по суті є єдиним 

портретом новатора. 

Не зважаючи на досить активну увагу науковців, як радянських, так і польських, щодо 

дослідження польського політичного руху ХІХ ст., дослідження участі у ньому І.Є. Овсінського 

залишилась поза увагою вчених. Ця персоналія стала цікавити дослідників з 60-х років ХХ століття 

лише в контексті відродження уваги до так званого полезахисного землеробства, яке пропагували 

у своїх роботах аграрії Т.С. Мальцев та О.І. Бараєв і основи якого висвітлював у своїх працях 

новатор2. З цього часу починається поступове повернення зацікавленості до творчої спадщини 

новатора, зокрема до його головної праці «Нова система землеробства». Однак питанню його 

суспільно-політичної діяльності увага не приверталась3. Сучасних вітчизняних дослідників постать 

І.Є. Овсінського цікавить в першу чергу щодо його внеску до становлення наукових поглядів щодо 

безплужного землеробства, організації сільськогосподарської дослідної справи. Тому, аналізуючи 

його публіцистичну діяльність, участь у сільськогосподарських громадських об’єднаннях, з’їздах 

господарів, взаємодії із місцевими земськими органами, дослідницький інтерес звернено лише щодо 

акцентуації І.Є. Овсінського як розбудовника вітчизняного аграрного дослідництва, де основні 

біографічні дані фактично повторюють інформацію вміщену на сторінках уже згаданого біо-

бібліографічного словника 1931 р4. Тому постає наукове завдання детальніше дослідити участь 

І.Є. Овсінського у суспільно-політичному житті Російської імперії, зокрема, через його участь 

у польському національно-визвольному русі ХІХ ст. та проаналізувати репресивну політику щодо цієї 

постаті в межах Російської імперії. 

Іван Євгенович Овсінський походив із шляхетської родини землевласника Летичівського 

повіту Подільської губернії. Родинним маєтком було село Кальня Деражня, яке розташовувалось  

у 7 верстах від містечка Деражня, що було осередком польської та єврейської спільноти5. Роки 

дитинства новатора співпали із впровадженням селянської реформи 1861 р. та викупними 

операціями селянства для одержання землі, в наслідок чого маєток Овсінських значно скоротився6. 

Невелике господарство не приносило бажаних прибутків, а, отже, вимагало від власників 

запровадження інтенсивних методів господарювання, залучення фахівців для ефективного ведення 

родинної справи. Такі сподівання покладались на Івана Євгеновича, який успішно закінчив 

 
1 Виленский-Сибиряков, В., Кон, Ф., Шилов, А. и др. (ред.) (1931). Деятели революционного движения в России : 

Био-библиографический словарь : От предшественников декабристов до падения царизма (1927-1934). 

Москва: Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 2, 3, 1070-1071. 
2 Мальцев, Т. С. (1955). Вопросы земледелия: сборник статей и выступлений. Москва : Сельхозгиз. 432; 

Бараев, А. И. (1976). О научных основах земледелия в степных. Вестник сельскохозяйственной науки, 4, 22-35. 
3 Новиков, Ю. Ф., Истрати, А. К. (1983). Эволюция техники земледелия и проблема эрозии. Кишинев: 

Штиинца, 210; Пономарев, В. П. (1980). Система обработки почвы И. Е. Овсинского. Земледелие, 2, 58-59; 

Пономарев, В. П. (1981). Агрономическая наука Бессарабии в 1812-1917 гг. Кишинев : Штиинца, 95; Моргун, Ф. Т., 

Шикула, Н. К. (1988). Почвозащитное земледелие. Киев: Урожай, 256. 
4 Корзун, О. В. (2011). Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ-

початок ХХ ст.) Київ, 252; Вергунов, В. А. (2018). Овсінський Іван Євгенович. Історія сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні. У 3 ч. Творці та розбудовники (біографічні нариси). Київ : Аграр. наука, 1, 390-394.; 

Орехівський, В. Д. (2017). Внесок І. Є. Овсінського (1856-1909) установлення органічного землеробства 

на українських землях. Історія науки і біографістика <www.inb.dnsgb.com.ua/2017-3/10.pdf> (2020, листопад, 12); 

Самородов, В., Поспелов, С. (2011). Пространство и время Ивана Овсинского. Зерно. Журнал сучасного 

агропромисловця <www.zerno-ua.com/journals/2011/noyabr-2011-god/prostranstvo-i-vremya-ivana-ovsinskogo/> 

(2020, листопад, 12). 
5 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1882). Kalna-Derażnia. Warszawa: Wieku, III, 702. 
6 Российский государственный исторический архив. Ф. 577. Оп. 29. Д. 965, 966. 
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Кам’янець-Подільську гімназію та вступив до Новоросійського університету. Однак, юнак 

вихований на традиціях польських романтиків волів вивчати літературу, історію та філософію. 

Будучи студентом, він активно цікавився народницькою літературою, яка у тодішньої влади носила 

статус забороненої для прочитання. Вже у 1874 р. він разом із Самуїлом Музиченко1 та Станіславом 

Маркевичем2 був затриманий за зберігання (книги «Вперед») та розповсюдження незаконної 

літератури. Поки тривало слідство І.Є. Овсінський утримувався у Летичівському тюремному замку 

з 10 жовтня 1874 р по 12 лютого 1875 р. І лише 11(27) вересня 1875 р. було винесено вирок – 

тюремне ув’язнення на 4 місяці. Не отримавши офіційного диплому про освіту, судом не було 

накладено офіційних обмежень на заняття тою чи іншою діяльністю на противагу його побратимів. 

Так, негласну заборону на викладання роботи отримав С. Музиченко, коли з грудня 1877 р. 

по міністерству народної просвіти було видано розпорядження щодо недопущення його  

до педагогічної роботи3. 

Подальша офіційна діяльність Івана Євгеновича була пов’язана із посередництвом у продажу 

маєтків та початком роботи в якості агронома у господарствах подільських землевласників. Зокрема, 

тоді ж він працює управителем маєтку Д.И. Матусевича в с. Гетьманівка Балтского повіту. Однак, 

протягом 12 років він знаходився під постійним негласним наглядом поліції, яка слідкувала за його 

частими закордонними відрядженнями, здійснюючи обшуки його речей при кожному перетині 

кордону та шукаючи привід для ув’язнення. 

Така можливість випала 30 травня 1870 р. в м. Гусятині штабс ротмістру Окремого корпусу 

жандармів Устінову, який здійснюючи огляд речей І.Є. Овсінського, що виїжджав через Кам’янець-

Подільський закордон, знайшов «гальванічні знімки» з медалей, викарбованих на честь польського 

повстання 1863-1864 рр. та значну кількість рукописів польською мовою. Як зазначалось у документі, 

обшук речей І.Є. Овсінського було здійснено «у зв’язку із наявними вже відомостями про його сумнівну 

політичну благонадійність»4. З метою детального ознайомлення із документами, їх було 

у І.Є. Овсінського вилучено та відправлено для розгляду до начальника Подільського Губернського 

жандармського управління, а його самого ув’язнено в Кам’янецькому тюремному замку. Вже 12 червня 

1887 р. було винесено вирок, де ув’язненого звинувачували у державній зраді та протиправних дії щодо 

верховної влади згідно статтею 251 «Уложения о наказаниях», що діяло в редакції 1885 р. Перший абзац 

вказаної статті передбачав позбавлення усього майна та заслання на каторжні роботи від 8 до 10 років 

винних у складанні та поширенні письмових чи друкованих об’яв, творів чи зображень, які мали на меті 

збудити до бунту чи іншій явній непокорі верховній владі5. 

Доповідаючи прокурору Кам’янець-Подільської окружного суду 14 червня 1887 р. товариш 

прокурора Ченикаєв, наголошував, що «згідно відомостей, отриманих негласним методом», було 

відомо, що І.Є. Овсінський підтримував постійні відносини із певними особами закордоном, 

одержував зі Львова контрабандою літературу забороненого змісту. Вся поведінка підозрюваного теж 

викликала занепокоєння у влади, адже, проводячи посередницьку діяльність із продажу маєтків та 

лісів, він часто подорожував Подільською губернією, неодноразово бував закордоном, мав там 

знайомства із «політично неблагонадійними» особами та, крім того, був позаштатним співробітником 

деяких іноземних газет. В ході слідства з’ясувалось, що у серед рукописів були вірші, за підписом 

«А.М. Rolicz», авторство яких приписували затриманому, адже такий самий псевдонім було виявлено 

і на його візитівці. Аналізуючи зміст рукописів, зазначалось, що усі тексти були «явно тенденційного 

спрямування» щодо оскарження недоторканності прав верховної влади над краєм Поділля. Зокрема, 

в цьому аспекті згадуються вірші «Piesn bojowa» («Бойова пісня») та «Mysleli, Mysleli» («Думали, 

думали»), а твір «Wciągn naczego porazbiorawego zycia…» («Зрозумійте, чому життя після розділу…») 

на думку владної особи містив прямі заклики до непокори верховній владі. В зв’язку із викладеними 

матеріалами, проти І.Є. Овсінського було розпочато кримінальну справу за статтями 251 ч. 3 та 252 

ч. 3«Уложения о наказаниях», а підозрюваного продовжували утримувати у в’язниці до виплати ним 

 
1 Виленский-Сибиряков, В., Кон, Ф., Шилов, А. и др. (ред.) (1931). Деятели революционного движения в России : 

Био-библиографический словарь : От предшественников декабристов до падения царизма (1927-1934). 

Москва: Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 2, 3, 980-981. 
2 Там само, 882. 
3 Там само, 981. 
4 Державний архів Хмельницької області. Ф. 281. Оп. 1. Спр. 1864. Арк. 3. 
5 Таганцев, Н. С. (1886). Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Санкт-Петербург: 

тип. М. Стасюлевича, 174-175. 
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залогової суми у розмірі 3 тис. руб.1 Так, ст. 251 ч. 3 передбачала покарання у вигляді утримання 

у в’язниці від 1 року 4 місяців до 2 р. 8 місяців із позбавленням певних прав за складання творів чи 

зображень, метою яких є спонукання до бунту проти діючої верховної влади, навіть не маючі наміру 

їх поширювати, що кваліфікувалось як приготування та початок замаху2. А у статті 252 ч. 3 

вказувалось, що винним у складанні творів подібного змісту, які не мають намірів у їх поширенні 

інкримінується злочинний умисел та карається ув’язненням від 8 місяців до 1 року 4 місяців3. 

Крім того, було вирішено продовжувати справу згідно статтею 1035 «Уставу уголовного 

судопроизводства», яка регламентувала діяльність ведення справ судовою палатою. Так, зазначалось, 

що про будь-які протиправні дії, які мають ознаки державного злочину має бути повідомлено 

прокурору судової палати чи товаришу прокурора4. Тому всі дані щодо ведення цієї справи 

доповідались прокурору Одеської судової палати5 Саме він у своєму висновку від 20 червня цього ж 

року скасував рішення прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду щодо звільнення 

І.Є. Овсінського під заставу, а наполягав «на безумовному утриманню під вартою»6. 

В ході слідства було встановлено, що більшість кореспонденції вилученої в І.Є Овсінського 

адресувалась адресату «Ignacy». Однак, жодних відомостей, що б дозволило ідентифікувати цю особу 

Управління Південно-Західних залізничних шляхів, Київське, Кам’янець-Подільське, міське Одеське 

жандармські управління не надали7. Аналізуючи документи справи Овсінського, чітко 

простежується, що особливих доказів його злочинної діяльності у владних органів не було. Про це 

свідчить ще й лист прокурора Одеської судової палати до прокурора Кам’янець-Подільського 

окружного суду від 12 жовтня 1887 р8. Зокрема, автор документу наголошує, що підстави для 

обвинувачення Овсінського могли базуватись лише на змісті вилучених у нього листів та заміток. 

Єдиною особою, яка читала ці рукописи був штабс ротмістр Устінов, однак його рапорт не містив 

детального аналізу текстів. Тому на товариша прокурора Ченикаєва були покладені обов’язки 

доповнити дані шляхом продовження дізнання, але нових даних по справі виявлено не було. 

Розгляд справи Овсінського закінчився 26 березня 1888 р, коли згідно повелінню діючого 

імператора Олександра ІІІ, ув’язненого було заслано на проживання під нагляд поліції 

в Архангельську губернію строком на 5 років9. Пізніше, 5 травня цього ж року І.Є. Овсінського було 

переведено у Холмогори, а потім у Шенкурськ Архангельської губернії. У той час губернія 

охоплювала більшу частину Європейської Півночі Російської імперії, включаючи частину території 

сучасної Карелії, республіки Комі, а також Архангельської та Мурманської областей. Суворі 

кліматичні умови, низька щільність населення при порівняно незначному віддаленні від центрів 

країни, необхідність освоєння цих територій обумовили обрання цього регіону в якості місця масових 

заслань «неугодних уряду осіб». 

Згідно із російським законодавством висилка під нагляд поліції вважалась набагато м’якшим 

покаранням, ніж ув’язнення в арестантські роти чи каторжні роботи і застосовувалася переважно щодо 

представників привілейованих станів. Однак часто умови життя арештантів були кращі, ніж 

у піднаглядних, адже їм доводилось самостійно піклуватись про своє харчування, одяг, житло та 

лікування. Для польської національної спільноти Російської імперії цей край став своєрідним центром 

національної репресованої опозиції. Зокрема, саме сюди було вислано учасників Листопадового 

повстання 1830-1831 рр. (600 осіб) та Січневого повстання 1863-1864 рр. (974 особи) 10 Згідно 

із висновками вчених, які досліджували історію польських засланців у цьому краї відомо, що практично 

усі заслані поляки мешкали у малонаселених повітових містечках, де утворювали досить великі колонії 

та вели замкнутий стиль життя, їх контакти із місцевим населенням були слабкі та обмежувались 

 
1 Державний архів Хмельницької області. Ф. 281. Оп. 1. Спр. 1864. Арк. 6-6 зв. 
2 Таганцев, Н. С. (1886). Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Санкт-Петербург: 

тип. М. Стасюлевича, 256. 
3 Там само, 257. 
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виключно відносинами побутового та майнового характеру. Особливістю перебування у цьому краї для 

засланців становив суворий північний клімат, що утруднював адаптацію та ставав причиною багатьох 

хвороб. Для засланців це місце асоціювалось із в’язницею, тому вони зовсім не прагнули до вкорінення 

чи асиміляції, живучи замкненими общинами, уникаючи контактів як із місцевим населенням, так і 

з політичними засланцями інших національностей. Ускладнювало контакти засланих сюди поляків 

із місцевим населенням ще його однорідність у національному відношенні, порівняно із іншими 

подібними місцями каторг та заслань, що функціонували у країні, зокрема, Сибіром та Поволжям. У цих 

регіонах, які у своєму складі мали значну строкатість як у національному, так і конфесійному 

відношенні, на собі відчуваючи усі утиски національної та конфесійної політики царського режиму, 

польські засланці частіше зустрічали співчуття та швидше налагоджувалась комунікація. 
Слід наголосити також і на цивілізаційний вплив, який здійснили польські поселенці 

на розвиток Архангельської Півночі. Маючи значно високий, порівняно із місцевим населенням, 
рівень освіти, а також гострий дефіцит кваліфікованих кадрів у віддалених регіонах країни, поселенці 
часто були затребувані місцевими чиновниками та брали активну участь у різних галузях життя краю. 
Не зважаючи на заборону, вони викладали місцевим мешканцям іноземні мови, музику, танці, 
займались статистичними описами губернії, науковою та публіцистичною, комерційною та навіть 
законотворчою діяльністю. Однак в Архангельській губернії лише одиниці поселенців та засланців 
були задіяні у місцевому громадському житті. Тому після відбування покарання майже усі із них 
залишали цю місцевість. 

Достеменно відомо, що І.Є. Овсінський продовжував цікавитись економічним та громадським 
життям правобережних губерній Російської імперії, про що свідчить його активна участь у Першому 
Київському обласному сільськогосподарському з’їзді, який проходив 10-20 листопада 1890 р., 
організованому найвпливовішою громадською організацією аграрного спрямування, Київським 
товариством сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (далі – КТСГ). З’їзд 
був скликаний для напрацювання системи заходів щодо здешевлення виробництва зернової продукції 
для правобережних губерній1. Перебуваючи ще у м. Шенкурськ Архангельської губернії, 
І.Є. Овсінський надіслав до оргкомітету з’їзду свою доповідь, яка була присвячена заходам щодо 
упорядкування сільськогосподарських господарств. Саме на цьому зібранні І.Є. Овсінський 
презентував концепцію перетворень в організації аграрного виробництва та систему агротехнічних 
прийомів ведення землеробства2. В майбутньому основні положення доповіді були розвинені автором 
у його монографіях: «Організм економічний» (1897)3 та «Нова система землеробства» (1899)4. 

Аналіз подальших життєвих та творчих віх І.Є. Овсінського свідчить про те, що після 
відбування заслання він до кінця свого життя знаходився під особливим негласним контролем з боку 
поліційних органів Російської імперії. Зокрема, про це свідчать рапорти Іркутського міського 
поліційного управління, які здійснювали за ним нагляд восени 1893 р5. 

Статус «політично неблагонадійного» впливав і на його науково-публіцистичну діяльність. 
Після публічного оприлюднення основних положень своєї авторської концепції щодо ведення 
землеробства серед учасників вказаного з’їзду, ідеї І.Є. Овсінського набули не аби-якої популярності. 
Це спонукало КТСГ до організації обговорення «Нової системи землеробства» на своїх засіданнях та 
на сторінках друкованого органу – журналу «Земледелие». Аналіз статей журналу за 1899-1903 рр. 
дає підстави стверджувати, що редакційна політики цього видання носила завідомо упереджений 
характер щодо автора системи та його ідей. Так, поряд із анонсами щодо публічних виступів 
І.Є. Овсінського розміщувались статті авторів під псевдонімами, які налаштовували читачів 
на негативне сприйняття концепції новатора, критикуючи будь-які його докази6. Це було лише 
початком цькування дослідника, що завершилось у наступних роках невиправданою дискредитацією 
його методики обробітку ґрунту. 

 
1 Рева, И. М. (ред.) (1890). Труды Первого Киевского областного сельскохозяйственного съезда.  

Киев : Тип. Петра Барского, 10. 
2 Рева, И. М. (ред.) (1890). Труды Первого Киевского областного сельскохозяйственного съезда.  

Киев : Тип. Петра Барского, 161-170.; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф. 731.  

Оп. 1. Спр. 3. Арк. 10-10 (зв). 
3 Owsinski, J. (1897). Organizm ekonomiczny. Warszawa: Drukim Władysława Szulca, 14. 
4 Овсинский, И. (1899). Новая cиcтема земледелия. Киев : тип. С. В. Кульженко, 174. 
5 Государственный архив Иркутской области. Ф. 91. Оп. 1. Т. 2. Д. 2006. 
6 Земледелец (1899). Отголоски. Земледелие, 13, 194-196.; Сельский счетовод (1899). Маленькая цифровая 

проверка рекламы (письмо в редакцию). Земледелие, 14, 205-207. 
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Ще більш трагічна доля спіткала його інші твори, присвячені економічним питанням, 

проблемам ведення садівничої справи тощо. Офіційна цензура так і не дала дозволу на переклад 

російською його творів. Зокрема, заборону на перевидання польською та переклад на російську 

отримала його праця «Organizm ekonomiczny»1. А інші твори – «Miejsce na sad» (1897) («Місце під 

сад»)2, «Nowy system sadownictwa» (1906) («Нова система садівництва»)3, – були надруковані 

польською мовою, коштом автора та мізерними накладами. Тому сьогодні ці видання є незнаними 

серед фахового наукового середовища, зберігаються лише у бібліотеці Варшавського університету і 

становлять бібліографічну рідкість. 

Відмова на рівні влади просувати ідеї І.Є. Овсінського через їх опублікування, настрої серед 

тогочасного аграрного наукового співтовариства, які опозиційно були налаштовані щодо нього та 

його системи землеробства, що базувались мінімальному обробітку ґрунту і фактичній відмові від 

використання плугу, не дозволила новатору відстояти свою концепцію й отримати для неї статус 

офіційно визнаної. Усі свої експерименти він проводив лише в межах свого господарства, де 

заснував Кально-Деражнянську помологічну станцію. Протягом 10 років він успішно займався 

дослідництвом у цій сфері, допомагаючи місцевим господарям у поширенні селекційного 

матеріалу, консультуванні щодо ведення плодово-ягідної справи. Розуміючи власну обмеженість 

у доступі до інформаційних, фінансових, експертних ресурсів, через свій особливий статус як серед 

владних структур, так і серед наукової громадськості, дослідник у 1909 р. ініціює клопотання перед 

подільським земством про передачу його дослідної установи на баланс органів місцевого 

самоврядування та пропонує відкрити на базі станції школу садівництва із дослідним садом. Однак, 

отримавши негласну вказівку від міністерських установ про відхилення жодних ініціатив від цієї 

персони, подільське земство відмовило І.Є. Овсінському в його проханні, мотивуючи, що станція 

мала характер приватного господарства, функціонувала із промисловою метою4. На жаль, 

подільська громада не скористалась напрацюваннями І.Є. Овсінського в галузі садівництва для 

потреб місцевого населення. А відкриття науково-дослідної установи садівничого напрямку 

в подільському регіоні затяглось аж до кінця 60-х років ХХ ст.5 

Таким чином, І.Є. Овсінський, зазнавши переслідувань з боку владних органів Російської 

імперії, був звинувачений у протиправних діях щодо верховної влади країни. Йому інкримінували 

зберігання та розповсюдження забороненої літератури народницького ухилу, створення 

польськомовних текстів, які піддавали сумніву законність прав діючої влади на території Східного 

Поділля. Статус «політично неблагонадійного», який він отримав після ув’язнення та заслання 

до Архангельської губернії, вплинула на його подальшу життєву та творчу долю. 
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НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ( КІНЕЦЬ ХХ СТ.) 

The youth movement is an effective form of youth’s social activity and means of expression of its 
socio-political and social initiatives. Considering the youth movement in general, it should be 
emphasized that the student movement is the basis of it. At the present stage, the public activity 
of student youth is growing. First of all, it is represented in the development of student 
government. More and more diverse student public organizations have appeared throughout 
Ukraine with the proclamation of independence, and they act as an effective and influential force 
in the socio-political life of Ukraine. 
In the article, the historical background of the students’ movement formation and the main stages 
of its establishment were determined. We have paid attention to the students’ organizations’ 
activity and have emphasized its role in the socio-political changes of Ukraine. The influence of 
legislative and regulatory decisions of the Ukrainian government concerning the youth 
development was estimated. 
Keywords: pluralism, publicity, democracy, «the Velvet Revolution», «Revolution on Granite», 
the Ukrainian Youth Association, Ukrainian Students’ Association, Students’ fraternity, Ukrainian 
Students’ union. 

Постановка проблеми. До проголошення незалежності України студентський рух у республіці 

розвивався самостійно, під впливом тоталітарної системи, в умовах відсутності нормативно-

законодавчої бази. Молодіжним партійним крилом Комуністичної партії залишався комсомол, 

головним завданням якого було ідейне виховання студентської молоді на засадах марксистсько-

ленінської теорії, яка передбачала будівництво комунізму. Однак, для самостійного існування 

держави потрібно, щоб всі політично активні чинники сконсолідувалися у боротьбі за її незалежність 

та демократичний розвиток. Такими, зокрема, виявилися перші студентські організації кінця  

80-х – початку 90-х років. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке узагальнення з використанням архівних та 

поточних джерел щодо створення та діяльності громадських організацій у 1985-1996 рр. провів 

К. Левчук. Новостворені громадські організації розглянуті в контексті переходу України від 

тоталітарного режиму, кризи одержавлених організацій до демократичних принципів їх створення та 
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діяльності1. Становлення і розвиток нових молодіжних організацій в незалежній Україні розглядали 

Гарань О.2 Свистович М. стверджує, що із середини 1980-х років розпочався період відродження 

в Україні молодіжного Руху3. Суспільно-політична діяльність студентства у згаданий період знайшли 

висвітлення також у роботах Островського І, Чернетко С.4 Ярош Я. у своїй дисертації описав роль 

молодіжних організацій у державотворчих процесах незалежної України5. Трансформація 

українського студентства у закордонний простір спостерігається у працях Панченка П. 

Метою статті є висвітлення студентського руху та формування студентського самоврядування 

в умовах трансформації суспільно-політичного життя України у кінці ХХ ст. 

Паростки студентського самоврядування в Україні пов’язані з появою незалежних від влади 

структур, неформальних груп та об’єднань, які виникли у другій половині 80-х рр. ХХ ст., на основі 

спільних інтересів та потреб. Перебуваючи у легальних умовах, вони оприлюднювали українському 

суспільству інформацію з болючих проблем сучасності, ставали опонентами одержавлених 

організацій, зокрема, комсомолу, і суттєво розширювали соціальну базу демократичного руху. 

Упродовж 1987-1988 рр. відбулася структуризація неформальних об’єднань на регіональному 

рівні, з’явилися політичні та дискусійні клуби. На початку 1988 р. науковцями була проведена 

класифікація неформальних молодіжних груп за напрямами діяльності. У результаті були виділені 

суспільно-політичні клуби («Демократія», «Більшовик», «Інтеррух»). Дискусійні клуби6 

зосереджувалися на обговоренні політичних питань, охоплювали соціально-політичні, духовні 

проблеми розвитку України. Клуби об’єднували соціально-активну частину молоді, студентство, 

молодих вчителів та викладачів вузів. На базі неформальних об’єднань стали формуватися 

організації, які зосереджували свою діяльність на вирішенні політичних завдань. 

В числі неформальних об’єднань, в яких брали участь студенти українських вузів, виділялося 

історико-просвітницьке товариство «Меморіал», до якого входили переважно представники творчих 

спілок, інституту літератури та інституту історії АН УРСР. Формування цього товариства 

розпочалося у 1988 році з появою ініціативної групи. Учасники товариства прагнули осмислити так 

звані «білі плями» з історії України, зокрема голод 1932-1933 рр., масову депортацію населення 

з України протягом 1939-1941 та 1944-1953 рр. Осмислення цих та інших трагічних подій дало 

підстави учасникам товариства висунути вимогу ліквідувати топоніми із прізвищами людей, винних 

у масових репресіях, зробити доступними архіви репресивно-каральних установ, увінчати пам’ять 

мільйонів жертв сталінських репресій. Вимоги «Меморіалу» підтримали учасники великого мітингу, 

який відбувся у Києві 5 березня 1989 р.7 Починаючи з 1988 року, українські студенти заснували 

незалежні демократичні організації (наприклад, Асоціація незалежної української молоді в Львові, 

Києві та Буковини; Асоціація молоді України в Харкові; Громада в Київському університеті; 

Студентське братство в Львівському університеті. Студентські братства цих вузів ініціювали 

відродження Української молодіжної асоціації «Пласт» та масово приєдналися до Товариства 

української мови, Народного руху України, Української екологічної асоціації «Зелений світ». Були й 

інші неформальні об’єднання та нові молодіжні організації, які пропагували українську мову як 

офіційну мову, дерусифікацію, вимагали демократичних та національних прав, незалежність України, 

захист її культури та довкілля. 

Формування національно-демократичних сил в Україні відобразилося на соціально-активній 

частині студентства, її суспільній взаємодії і проходило у декілька етапів. Перший етап охоплював 

квітень 1985р. – кінець 1989 р., та характеризується тим, що громадські рухи та об’єднання, які 

підтримували принцип демократії і розвитку націоналізації освіти, вимагали суверенітету України 

 
1 Левчук, К. І. (2009). Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996 рр.). Вінниця: 

Едельвейс, 320. 
2 Гарань, О. В. (1993). Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. Київ: Либідь, 14, 96. 
3 Свистович, М. (1990). Українське студентство: Орган Київської Крайової організації УСС, 1. 
4 Островський, І., Чернетко, С. (2000). Великий злам: Хроніка «революції на граніті» 2-17 жовтня 1990 року. 

Київ: Агентство Україна, 122. 
5 Ярош, Я. Б. (2005). Політична суб’єктивність молодіжних об’єднань у державотворчих процесах України 

(період незалежності): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата політичних наук. 

Луцк: Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 19. 
6 Панченко, П. П. (1997). Україна: друга половина ХХ ст. нариси історії. Київ: Либідь, 278. 
7 Левчук, К. І. (2009). Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996 рр.). Вінниця: 

Едельвейс, 320. 
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на основі оновленого союзного договору, розширення демократичних прав для всіх верств 

суспільства. Їх вимоги суперечили підходам керівної верхівки союзного центру на чолі з Миколою 

Горбачовим, яка розраховувала здійснити тільки косметичні заходи, провести поверхневі реформи, 

які б не зачіпали корінних основ існуючого ладу. 

Другий етап (початок 1990р.-грудень 1991р.) виділяється тим, що виникають нові політичні 

партії, об’єднуються демократичні сили, які вимагали незалежності України та проведення 

республікою самостійної зовнішньої та внутрішньої політики. З такими вимогами вони виступали 

в ході підготовки до проведення виборів Верховної Ради та місцевих органів влади України, що 

проводилися навесні 1990 року. На цьому етапі мала місце відкрита політична боротьба за владу, яку 

здійснювали представники партапарату Компартії України і демократичний блок. В результаті 

виборів до Верховної Ради України було обрано одну четверту частину депутатів, яких підтримував 

демократичний блок. 

Виділяється два основних етапи становлення органів студентського самоврядування. Перший 

етап – 1980-1991рр. – характеризувався політизацією студентського руху, радикалізмом стосовно 

соціальних проблем молоді. Це знайшло своє відображення, з одного боку, в активній участі молоді 

в політичній сфері життєдіяльності суспільства, зокрема в участі в політичних партіях, їх акціях, 

з іншого – в активному намаганні політичних партій, їх лідерів, використати потенціал молоді 

в політичних процесах, передусім, це стосувалося виборів до Верховної Ради України. Другий етап – 

з 1991р. став характеризуватися спрямованістю органів студентського самоврядування 

на реформування освітянської сфери, розширення можливостей реалізації прав студентства 

із зосередженням уваги на розв’язанні соціальних проблем молоді та її участі в управлінні закладами 

вищої освіти1. 

У кінці 1990 р. – на початку 1991 р. значну частину українського суспільства представляло 

студентство. На теренах України було розміщено 148 вищих і 738 середніх навчальних закладів, 

де навчалося понад 2 млн. студентів, аспірантів, стажерів і слухачів. У навчальних закладах 

працювало понад 260 тис. викладачів та науковців2. 

В умовах змагання за незалежну Україну реальним проявом зростаючої активності студентства 

стала їх участь у створенні загальноукраїнських молодіжних та власних студентських організацій. 

У травні 1989 р. з ініціативи львівських студентів створюється Студентське братство. Одна із перших 

українських студентських організацій опозиційного спрямування, яка згодом утворила свої осередки 

у вузах Херсону, Луцьку, Хмельницькому. У своїй діяльності Студентське Братство використовувало 

різні форми діяльності. Студентське братство м. Львова зверталося до керівництва Львівської 

обласної ради народних депутатів з нагоди пільгового проїзду студентів у приміському транспорті, 

про надання доступу до обласного радіо з метою озвучення своєї позиції щодо програмної діяльності. 

Студентське братство вимагало від влади забезпечити право української молоді проходити 

військову службу виключно на території України, привести до присяги на вірність народу України 

всі військові формування, які перебували на території України. Студенти провідних вузів України 

вимагали демократизації навчального процесу на військових кафедрах вузів, а від Міністерства 

оборони СРСР – призупинення призову студентів в армію до завершення повного циклу їх навчання. 

Львівська філія Студентського братства оцінила заяву президента Росії Б. Єльцина про належність 

Чорноморського флоту, «як грубу провокацію проти молодої незалежної Української держави». 

У зв’язку з цією заявою братство заявило, що «у випадку спроб вирішити проблему флоту з позиції 

сили, візьме на себе відповідальність за формування студентських загонів для захисту законних прав 

та інтересів держави». 

Відстоюючи демократичний шлях розвитку українського суспільства студенти факультету 

журналістики Львівського державного університету провели відповідну організаційну роботу, що 

забезпечило проведення у травні 1989 р. Установчої конференції Студентського братства3. 

Конференція заявила про підтримку Народного Руху України, а братство увійшло до нього на правах 

колективного члена як регіональна організація. Братство категорично виступало проти підписання 

нового союзного договору, який нав’язувало керівництво Росії. 

 
1 Ярош, Я. Б. (2005). Політична суб’єктивність молодіжних об’єднань у державотворчих процесах України 

(період незалежності): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата політичних наук. 

Луцк: Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 19. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. Р-4621, оп. 13, спр. 8705, 26 арк.  
3 Інформаційно-довідкові матеріали (1991). Сучасні політичні партії та рухи в Україні, 337. 
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У навчальних закладах України діяла також Українська спілка студентів (УСС), яка у грудні 

1989 р. у програмовій декларації заявила про боротьбу за права студентів, забезпечення всіх студентів 

стипендією, надання потребуючим місця у гуртожитку, прийняття демократичних статутів вузів та 

передбачити участь студентів у вирішенні всіх важливих завдань навчального процесу.  

УСС 20-21 лютого 1990 р. провела акцію студентської єдності, що мала попереджувальний характер. 

Було вироблено пакет вимог, який висловлював прагнення значної частини студентства України. 

В акції взяли участь представники студентства Львова, Києва, Чернівців, Дніпропетровщини, Харкова, 

Донецька1. Студенти домагалися скасування 6 статті Конституції УРСР, припинення втручання КПРС 

у господарство, освіту, мистецтво, науку. Забезпечити автономію та екстериторіальність навчальних 

закладів, ліквідувати перші відділи КДБ, скасувати викладання марксизму-ленінізму, прийняти 

демократичні статути навчальних закладів, забезпечити добровільність навчання на військових 

кафедрах, надання стипендії студентам не лише прожиткового мінімуму, припинити переслідування 

студентів за релігійними та політичними мотивами. 

Активна політична діяльність УСС відзначилася закликом до ліквідації комсомольських 

організацій, виведення їх за межі вузів з метою подальшого саморозпуску. Вимогами також було 

обнародування функцій МВС та КДБ у навчальних закладах. У разі визнання трудовим колективом 

їх протиправних дій на території закладу пропонувалося припинення їх діяльності. 

Наприкінці 1980-х рр. в УРСР виникла ідея створення незалежної всеукраїнської молодіжної 

організації. 17 червня 1989 р. в Харкові виник осередок під назвою «Спілка української молоді» 

(СУМ), а 19 серпня 1989 р. на зборах молоді Львівщини на горі Маківка проголошено створення 

«Спілки незалежної української молоді» (СНУМ). Програма СНУМу, ухвалена листопаді 1989 р., 

визначала головну мету організації: «СНУМ прагне до відбудови Української самостійної соборної 

Держави на всіх українських теренах… СНУМ об’єднує молодь незалежно від її ідейного світогляду 

та політично-групової приналежності, що стоїть на ґрунті політичної суверенності Української 

Держави та політичної незалежності українських визвольних змагань». 

На таких позиціях стали будувати свою діяльність й регіональні філії СНУМ. Полтавська філія 

СНУМ закликала «Всі політично активні чинники повинні сконсолідуватися в боротьбі за самостійну 

Українську державу»2. Київська крайова організація СНУМ видавала газету «Українське 

студентство», із матеріалів якої дізнаємося, що у 1990 р. стипендія студентів була у 2 рази менша 

за мінімальну заробітну плату. Студенти змушені були шукати роботу, а для цього потрібний був 

дозвіл від навчального закладу та прописка за місцем проживання3. 

На розвиток суспільно-політичної діяльності українського студентства великою мірою 

впливали події, які відбувалися у союзних республіках. У лютому 1988 р. відзначалася річниця 

проголошення незалежності Естонії і Литви. У квітні 1988 р. ідея формування Народного фронту 

охопила Естонію, Латвію та Литву. Створення широкого об’єднання на зразок Народних фронтів 

країн Прибалтики стало першочерговим завданням і для демократичних сил України4. У 1989 р. 

у країнах Східної Європи проходили «оксамитові революції», в яких активну участь брало 

студентство навчальних закладів. В основі революцій лежали процеси радикальної трансформації 

політичної системи, становлення нової регіональної ідентичності та зміни зовнішньополітичного 

вибору цілої групи країн «Соціалістичного табору». Оксамитові революції поряд із припиненням 

радянською владою «глушіння» західноєвропейських радіопередач підбадьорили демократичні 

опозиційні сили в Україні5. 

Студенти Львівського медичного інституту підтримали литовський народ в його боротьбі 

за свою незалежність. Студентське братство Львівського медичного інституту 9 лютого 1991 року 

відправило листа Президенту РФ М. Горбачову, в якому заявили про підтримку литовського народу 

у їх боротьбі за незалежність, висловлювали протест проти дезінформації подій у ЗМІ, вимагали 

негайного виводу радянських військ із території прибалтійських країні визнання законно обраної 

влади6. 

 
1 Свистович, М. (1990). Чого ми хочемо? Українське студентство. Орган Київської Крайової організації УСС, 1. 
2 Гарань, О. В. (1993). Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. Київ: Либідь, 96. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. Р-166, оп.18, спр. 163, 14-15 арк.  
4 Гарань, О. В. (1993). Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. Київ: Либідь, 14. 
5 Островський, І., Чернетко, С. (2000). Великий злам: Хроніка ″революції на граніті″ 2-17 жовтня 1990 року. 

Київ: Агентство Україна, 122. 
6 Поточний архів Львівського медичного інституту, лист Студентського братства від 9 лютого 1991 р.  
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У той період й Україною прокотилася хвиля студентських страйків, відбулося студентське 

голодування 2-17 жовтня 1990 р. у Києві, організоване і проведене УСС та Львівським студентським 

братством. Ця подія пізніше отримала назву «оксамитова революція» та «Революція на граніті» і стала 

кульмінацією студентського руху в Україні. Підтримати голодуючих на площі Жовтневої Революції 

(нині Майдан Незалежності) приїжджали студенти з багатьох міст України. Акція перетворилася 

на організований масовий студентський рух. Студенти вимагали відставки Голови Ради Міністрів 

В. Масола, проведення виборів до парламенту на багатопартійній основі навесні 1991 року, 

прийняти постанови Верховної Ради про націоналізацію майна КПРС і ВЛКСМ в Україні, відмови від 

підписання нового союзного договору, повернення в Україну всіх громадян УРСР, які проходили 

строкову службу в армії за її межами, проведення референдуму про довіру Верховній Раді. 

З основних вимог було виконано тільки одну – відставку В. Масола. Але це не применшує того 

значення, яке мала ця подія. Голодування студентів консолідувало патріотичні молодіжні організації 

і стало переломним моментом у свідомості цілого покоління. 

На розвиток студентського самоврядування в Україні мало поширення політичного 

плюралізму, як фундаментального принципу демократичної держави. Ефективність студентського 

самоврядування залежала не від обраної організаціями форми (спілки, комітети, бюро, штаби, центри, 

клуби, ради), а від реалізації принципів демократичної гласності, гуманізму, законності, ініціативи та 

активності, від суспільно значущої ідеї. 

Становленню студентського самоврядування також сприяв Закон України «Про освіту», 

підготовлений на основі Декларації про державний суверенітет України і введений в дію 1991 році. 

Закон передбачав радикальні зміни у стратегії і тактиці розвитку вищої освіти, сприяння нової 

системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, здатних в умовах ринкових 

відносин, свідомо і кваліфікаційно включатися у світову систему економічного і політичного 

співробітництва. Положення Закону визначали, що держава здійснює соціальний захист студентів 

незалежно від форми їх навчання і типу навчального закладу. У статті 7 відзначалося, що навчально-

виховний процес і громадсько-політична діяльність в закладах освіти мала бути вільною від 

втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій. Закон визначав права студентів, 

забезпечував їм вибір професії, форми навчання, користування навчально-виробничою, науково-

дослідною, спортивно-побутовою, оздоровчою базою навчального закладу; студенти отримали право 

брати участь у науково-дослідній діяльності, наукових конференціях, олімпіадах. Вперше студенти 

одержали право стажуватися за кордоном. 

Важливою передумовою становлення студентського самоврядування стала розробка та 

прийняття Статутів вищих навчальних закладів України. Криза тоталітарної системи влади, 

розгортання демократичних процесів викликали потребу децентралізувати навчально-виховний 

процес освіти. У кінці 1990-х – початку 1992рр. у вузах України стали переглядати, а в ряді вузів 

створювати нові Статути, які регламентували життєдіяльність колективів закладів вищої освіти. 

Статут визначав основні напрямки діяльності закладів вищої освіти, його структуру, форму 

управління, права та обов’язки членів колективу, норми та правила внутрішнього розпорядку. 

Важливим стало те, що студенти мали право брати участь в обговоренні та схваленні Статуту 

на вчених радах вузу1. 

На основі Закону «Про освіту» Міністерство вищої і середньої освіти України переглянуло 

Статути вищих навчальних закладів з внесенням до них відповідних змін та уточнень. Було 

розроблено і запроваджено інструкцію про порядок призначення стипендії студентам вищих 

навчальних закладів України; введено в дію Типове положення про студентський гуртожиток вищого 

навчального закладу та правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку2. 

Серед новостворених та оновлених Статутів закладів вищої освіти виділився статут Київського 

політехнічного інститут, в якому передбачені положення про права і обов’язки студентів, реалізація 

яких обумовлена розвитком студентського самоврядування. У вченій раді інституту, а також вчених 

рад факультетів широко представлені представники студентів і аспірантів – до 30 %. У вченій раді 

інституту в кількості 150 осіб, студенти і аспіранти становили 25 %. Така кількість студентів і 

аспірантів входила і до рад факультетів. Статут Київського політехнічного інституту надавав право 

студентам вільно відвідувати лекції викладачів, починаючи з 3-го курсу; навчатися за індивідуальним 

 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України ф. Р-4621, оп.13, спр.8702, 64, 65 арк. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України ф. Р-4621, оп.13, спр.8704, 8, 17, 

25, 26 арк. 
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планом, обирати та звільняти старост груп; вносити пропозиції і робити запити до органів 

адміністрації вузу та громадських організацій з усіх питань життєдіяльності вузу. 

Статут інституту передбачав, що студенти можуть створювати органи 

самоврядування для вирішення питань студентського та аспірантського життя. За умов, що 

студенти та аспіранти досягали значних успіхів у навчанні та науково-дослідній діяльності, рішенням 

вченої ради інституту за рахунок коштів інституту одержували підвищену стипендію або 

преміювалися з урахуванням рішення студентської групи1. 

За наполяганням демократичних сил Верховна Рада України 15 рудня 1992 р. ухвалила 

Декларацію «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», в якій заявила про 

необхідність аналізу становища молоді, створення умов для зміцнення правових та матеріальних 

гарантій щодо здійснення прав та свобод молодих громадян та повноцінного їх соціального 

становлення і розвитку2. 

Прийнятий 5 лютого 1993 р. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді» визначив правовий статус та гарантії діяльності молодіжних громадських 

організацій. Держава гарантувала молоді не лише право на створення громадських організацій, але й 

право вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції з питань 

соціального становлення та розвитку молодіжного руху3. 

Важливим стимулом становлення студентського самоврядування стало налагодження 

співпраці навчальних закладів України з міжнародними організаціями та навчальними закладами 

європейських країн. Згідно Закону «Про освіту» заклади освіти підпорядковані Міністерству освіти 

отримали право самостійно укладати договори про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки 

із зарубіжними вузами, міжнародними організаціями, фондами та програмами. В Україні  із 1993 р. 

стала реалізовуватися програма трансєвропейського співробітництва в сфері вищої освіти 

(програма «Темпус», яка на той час була найбільш вагомою на шляху інтеграції вищої освіти 

України в європейський освітній простір). В рамках програми провадилося стажування 

у європейських вузах (понад 600 студентів, аспірантів, викладачів та науковців). Поряд  

із розробкою проектів нових навчальних планів, створення комп’ютерних центрів, підготовки 

підручників, організації центрів по вивченню іноземних мов, впровадженню сучасних технологій 

та методик вивчався досвід організації студентського самоврядування, участь студентів  

у життєдіяльності навчальних закладів. 

28 травня 1997 р. Міністерство освіти України прийняло ухвалу «Про ефективність співпраці 

з міжнародними організаціями, фондами, програмами». Проаналізувавши перший досвід 

міжнародного співробітництва вузів України Міністерство освіти відмітило задовільний стан 

розвитку співпраці з міжнародними структурами в галузі освіти. У доповідній записці про 

ефективність співпраці відзначалося, що українським вузам близько 50 зарубіжних установ, 

організацій і фондів надавали допомогу у сфері освіти, яка надходила у формах: виділення стипендії 

для навчання, стажування, науково-дослідної роботи, розробки рекомендацій щодо реформування 

освітянської галузі і її окремих напрямків4. 

Студентська когорта України стала політичною силою, з якою треба було рахуватися. У червні 

1993 року було проведено перший з’єднаний Всесвітній український конгрес студентів (ЗВУК). 

До оргкомітету ввійшли представники різних студентських об’єднань України, у тому числі від СУС 

Орест Васильців та Ярополк Кульчицький, Вячеслав Кириленко (УСС). Гасло Конгресу – «українські 

студентські сили світу – за розквіт держави, назва якої – Україна». 

На конгресі були присутні представники Центрального союзу українського студентства США, 

Австралії, Аргентини, Бразилії, Західної Європи та Союзу українського студентства Канади5. 

Комісія Верховної Ради УРСР у справах молоді у 1991 році розглядала питання соціального 

 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України ф. Р-4621, оп.13, спр.8706,  

170-173 арк. 
2 Декларація  про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, 1992 (Верховна Рада України). 

Відомості Верховної Ради України, 16, 27.  
3 Закон України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, 1993 (Верховна Рада України). 

Відомості Верховної Ради України, 16, 27. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. Р-166, оп. 18, ад. зб. 205, 88, 

89 арк. 
5 Панченко, П. П. (1997). Україна: друга половина ХХ ст. нариси історії. Київ: Либідь, 278. 
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захисту молоді, де було взято до уваги наявність недоліків у забезпеченні соціально-побутових умов 

студентської і учнівської молоді. Найбільш гостро проблема полягала у забезпеченні студентства 

житлом: близько 10 тис. студентів не були забезпечені місцями в гуртожитках, з них – близько 3 тис. 

сімейних. Все це негативно відбивалося на несвоєчасні підготовці та якості харчування студентської 

та учнівської молоді1. 

Негативний вплив на суспільну активність студентів показували порушення принципу прийому 

на навчання, що мали місце в системі вищої освіти України в кінці 1990-х років. Ряд державних 

навчальних закладів вводили платний прийом на навчання молоді, особливо на тогочасні престижні 

спеціальності: медичні, юридичні, економічні. Окремі вузи вимагали плату при поновленні та під час 

переводу студентів з одного навчального закладу до іншого. В деяких навчальних закладах 

встановлювалася плата за перескладання іспитів та заліків, лабораторних та практичних робіт, 

за повторне навчання, за порушення правил внутрішнього розпорядку. 

Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти України визнало наявність таких порушень 

у діяльності вищих навчальних закладів. Міністр освіти В. Д. Пахоменко у січні 1992р. звернувся 

з листом до Ради Міністрів України з вимогою запропонувати міністерствам і відомствам, які мали 

у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, вжити заходів щодо приведення форм комерційної 

діяльності у відповідність із Законом України «Про освіту»2. 

Таким чином, у розвитку національно-демократичного руху, що розгорнувся в Україні на межі 

80-90-х рр. ХХ століття, суттєву роль відіграло студентство навчальних закладів України. Саме 

в умовах шаленого ідеологічного пресу, страшної заляканості людей розпочалося становлення 

незалежного молодіжного руху в Україні у 1989 р., який від самого початку своєї діяльності активно 

включився в громадсько-політичне життя країни. У своїй тактиці молодіжні організації 

використовували різні методи, але у ряді випадків об’єднували зусилля не лише студентських 

організацій, але й співпрацювали з тими новоствореними організаціями, діяльність яких співпадала 

з вимогами студентів. 
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against Ukraine; outlines the content of certain normative documents that regulate the 
implementation of military-patriotic education based on the military-historical heritage of Ukraine 
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research and use of the events of modern military history in the training and education of future 
officers of the Armed Forces of Ukraine through the updating of curricula and activities of military-
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Problem statement. The beginning of the armed aggression against Ukraine in 2014 revealed systemic 

shortcomings in the readiness of the personnel of the Armed Forces of Ukraine to defend the state, 

in particular, the moral unreadiness of individual citizens to repel the aggression of the state, which allegedly 

declared good neighborly relations. Military-patriotic education in higher military educational institutions is 

based on military history as an important source of moral strength of the military personnel of the Armed 

Forces of Ukraine, which, in the context of information confrontation, has acquired exceptional importance 

in scientific activities and educational processes in military universities. 

Analysis of research and publications. The emphasis on the need to take into account the educational 

aspects of military history in the process of training all categories of personnel, and the use of the results of 

military-historical research for the national-patriotic education of military personnel of the Armed Forces of 

Ukraine was made by V. Bidny. The features of the military history work implementation in higher military 

educational institutions were covered by I. Furman, the problems of teaching military history disciplines in 

higher military educational institutions of Ukraine, the state of educational literature in the field of military 

history were reflected in the scientific researches of domestic military historians and educators I. Furman, 

V. Rieznik, S. Falko, V. Ovcharenko. Scientists of the Research Center for Humanitarian Problems of the 

Armed Forces of Ukraine, in turn, considered the national-patriotic training of military personnel 

as a component of the “history management” technology, through which, according to the authors, the state 

strategy of historical policy should be implemented. A. Tchaikovsky investigated patriotic education 

in the system of higher military education as an integral part of ensuring the national security of Ukraine. 

B. Pantiukhov considered the role of social and humanitarian disciplines in the military-patriotic education 

of cadets, Yu. Kovtun, S. Palchyk, A. Kolisnyk, E. Bryzhaty emphasized the need to strengthen the use 

of the educational potential of the military history of Ukraine, teaching humanitarian disciplines from 

the standpoint of Ukrainian centrism in the higher military educational institutions. 

The purpose of the article is to highlight the main approaches to the implementation of military-

patriotic education of cadets of higher military educational institutions using a historical narrative. 

Presentation of the main material. After the beginning of the armed aggression of the Russian 

Federation against Ukraine, an urgent need arose to define new approaches to the formation of a nationally 

oriented worldview of the personnel of the Armed Forces of Ukraine, primarily cadets of higher military 

educational institutions. 
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During 2015-2019, a number of normative legal acts in the field of military-patriotic education was 

adopted: the Concept of the national-patriotic education of children and youth (as well as an action plan for 

its implementation), the Strategy of the national-patriotic education of children and youth for 2016–2020, the 

Strategy of national-patriotic education. The adopted documents highlighted the military-patriotic education 

as the component of the national-patriotic education, aimed at preparing young people for mastering military 

professions, forming readiness for service in the Armed Forces of Ukraine, and the military-patriotic 

education should acquire a priority in a period of military threat. 

With the beginning of the armed aggression against Ukraine, the work of the Ministry of Defence of 

Ukraine and the Armed Forces of Ukraine was launched to improve the military-patriotic education of cadets 

of higher military educational institutions. The instruction was developed on organizing the implementation 

of the Law of Ukraine “On the Condemnation of the Communist and National Socialist (Nazi) Totalitarian 

Regimes in Ukraine and the Prohibition of the Promotion of Their Symbols” in the Armed Forces of Ukraine. 

It determined the basic principles of the activities of officials, including officials of higher military 

educational institutions, and provided for the following activities: 

− dismantling of Soviet monuments, memorial signs, commemorative plaques or other objects 

of visual agitation; 

− assignment of honorary names in honor of national heroes from all stages of the development of the 

state, participants in the struggle for the independence of Ukraine in the twentieth century, as well 

as of persons who made a significant personal contribution to the defence of Ukraine and distinguished 

themselves in repelling the armed aggression of the Russian Federation; 

− non-admission of the personnel participation in events where there are symbols or propaganda of 

the communist and national socialist regime, as well as the immediate termination of participation in such 

events if they are detected, etc1. 

The premises (educational buildings, classrooms, laboratories, barracks, corridors, rooms, sentries and 

utility rooms, workshops, museums, etc.), the territory of military camps, service documentation were 

brought into line with the provisions of the said law by the corresponding orders of the heads of higher 

military educational institutions, and also the curricula of academic disciplines, teaching materials were 

specified. 

The heads of institutions have made a separate emphasis on visual agitation and symbols, coverage of 

the history of Ukraine, its troops, participation of personnel in the anti-terrorist operation/operation of the 

Joint Forces. In 2018, the Department of Military Education, Science, Social and Humanitarian Policy of the 

Ministry of Defence of Ukraine developed the Methodological Recommendations on the typical topics of 

information content for museum expositions of military museums and museums (rooms) of military traditions 

of military units, establishments, institutions of the Ministry of Defence of Ukraine and the Armed Forces of 

Ukraine. According to these Methodological Recommendations, attention should be paid to the reflection of 

information about the heroic deeds of the military personnel of the Armed Forces of Ukraine, soldiers of 

volunteer formations, volunteers, and replenishment of museum funds with items related to the conduct of 

hostilities in the East of Ukraine in museum expositions. So, after 2014, museums of higher military 

educational institutions began to include: 

− expositions dedicated to graduates of institutions who took part in the anti-terrorist operation, and 

graduates who died while performing combat missions at the East of Ukraine; 

− photo expositions reflecting hostilities in certain areas of Donetsk and Luhansk regions; 

− children’s drawings and charms made for military personnel who performed combat missions in 

the area of the anti-terrorist operation, 

− personal belongings of combatants, including military equipment, documents, and so on; 

− information on awarding state awards to graduates of institutions. 

In 2018, the Minister of Defence of Ukraine approved the Action Plan (Roadmap) for the restoration 

and implementation of the military traditions of the Ukrainian people in the system of activities  

of the Ministry of Defence and the Armed Forces of Ukraine for 2018-2020 in order to improve 

 
1 Наказ про затвердження Інструкції про організацію виконання у Збройних Силах України Закону України 

“Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки від 09.04.2015 № 317-VIII”, 2018 (Генеральний штаб 

Збройних Сил України). Офіційний сайт Міністерства оборони України 

<https://www.mil.gov.ua/content/pdf/instruction_communist.pdf> (2020, November, 12). 
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 the system of national-patriotic work with the personnel of the Armed Forces of Ukraine, which  

provided for: 

− amendments to the curricula of disciplines of higher military educational institutions and military 

educational units of higher educational institutions for the restoration and implementation in the Armed 

Forces of Ukraine of the military traditions of the Ukrainian people; 

− renovation of museum and library funds, visual agitation and symbols; 

− expansion of the network of military museums, museums (rooms) of military traditions in the 

Armed Forces of Ukraine; 

− streamlining the celebration of memorable dates (anniversaries) of military units, institutions and 

other dates associated with their historical past; 

− establishment and celebration of military professional holidays, development of new samples 

of military uniforms, elements of military symbols, taking into account the historical past; 

− dissemination of military-historical knowledge among the personnel of the Armed Forces 

of Ukraine, etc. 

The Concept of the Military History of Ukraine, approved by the Minister of Defence of Ukraine 

in 2017, became another important document in the field of using the potential of military history science 

in patriotic education. The development of the Concept was driven by the need to preserve historical memory 

and national military traditions, and to patriotic education of youth, creation of favorable conditions for the 

formation of the personnel potential of the Armed Forces of Ukraine. One of the expected results of the 

implementation was the use of the obtained military-historical knowledge for further military-patriotic 

education of the personnel of the Armed Forces of Ukraine. 

Under the conditions of external armed aggression, a breakaway began from the celebration of 

holidays associated with the activities of the Soviet armed forces. The establishment of new dates for 

military professional holidays, that correspond to the national military history and are based on the 

traditions of the national state, has become an important element of the ideological transformation of the 

Ukrainian army and the military-patriotic education of future officers of the Armed Forces of Ukraine. In 

particular, the Military Institute of Telecommunications and Informatization have received the honorary 

title “named after the Heroes of Kruty”1. In 2019, January 29, 1918 was officially established as the date 

of the establishment of the Institute in memory of the cadets of the First School of Bohdan Khmelnytskyi 

(the successor of which the Military Institute of Telecommunications and Informatization is), who died 

near the Kruty station,2. The new insignia of the institute was also approved3, which was based on the 

cockade of the period of the Ukrainian National Revolution of 1917-1921. A new coat of arms of the 

institution (“full”, “medium”, “small”), “honorary flag”, sleeve and breastplate badges were introduced for 

rewarding officers, teaching staff, as well as graduates and cadets for high academic achievements. In 

particular, the full shield depicts the stylized figures of the participants in the battle near Kruty – an armed 

young man of the First Kyiv Youth School named after B. Khmelnytskyi and a soldier of the auxiliary 

Student Kuren of the Sich Riflemen. 

In addition, the Zhytomyr Military Institute of the Order of the October Revolution and the Red Banner 

named after S.P. Korolyov was renamed into the Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolyov by 

the Decree of the President of Ukraine. The Soviet rudiment, the ideological content of which was contrary 

to the requirements of the time, was removed from the name of the institution. 

At the same time, memorials, memorial plaques, monuments in honor of graduates who died while 

performing combat missions in the area of the anti-terrorist operation were opened on the territory of higher 

 
1 Указ про присвоєння почесного найменування Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації 2018 

(Президент України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18/2018#Text> 

(2020, November, 12).  
2 Наказ про визначення дати створення Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені героїв Крут, 2019 (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації).  

Офіційна сторінка Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у Facebook 

<https://www.facebook.com/viti.edu.ua/posts/805367483144902?__tn__=K-R>  

(2020, November, 12). 
3 Наказ про введення в дію символіки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  

імені героїв Крут, 2019 (Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації).  

Офіційна сторінка Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у Facebook 

<https://www.facebook.com/viti.edu.ua/posts/805367483144902?__tn__=K-R> (2020, November, 12). 
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military educational institutions. For 2016, 332 servicemen were eternally enrolled in the lists of military 

units and higher military educational institutions of Ukraine1. 

The need to create special places for the ceremony of commemoration of the servicemen of the 

Armed Forces of Ukraine, who died while performing combat missions in the area of the anti-terrorist 

operation, led the Minister of Defence of Ukraine to make decision on creation of the Hall of Memory in 

2017. It was officially opened on October 14, 2018. The memorial site contains the names of the settlements 

around which the fiercest battles took place during the rebuff of the armed aggression of the Russian 

Federation against Ukraine in the East of Ukraine; also the names and initials of the servicemen of the 

Armed Forces of Ukraine who died during 1992-2019, as well as the names of international peacekeeping 

operations, where contingents of the Armed Forces of Ukraine participated, and in which Ukrainian 

soldiers were killed. The data on the dead were included in the Book of Memory, the foundation of which 

was a manifestation of deep respect for the servicemen of the Armed Forces of Ukraine, who at the cost of 

their own lives fulfilled their official duty, showed courage, heroism and fortitude and remained faithful to 

the military oath. The Book of Memory is designed to foster patriotism and a sense of national dignity and 

personal responsibility for the defence of the Motherland in every citizen of Ukraine. Personnel of higher 

military educational institutions were involved in the ritual according to the daily schedule2. Thus, the ritual 

of morning commemoration in the Memorial Complex on the territory of the Ministry of Defence of 

Ukraine was introduced into the activities of the cadet collectives. At the same time, in pursuance of the 

Decree of the President of Ukraine from August 29, it was determined to hold events to commemorate the 

military personnel of the Armed Forces of Ukraine in the Memorial Complex of the Ministry of Defence 

of Ukraine with the involvement of representatives of higher military educational institutions, as well as in 

the military universities themselves with the involvement of their personnel3. 

After the beginning of the armed aggression against Ukraine, an urgent need arose to study the 

prerequisites and course of the armed conflict, which led to the creation / restoration of units within individual 

universities to carry out scientific research in the field of military history. These are the research center of 

military history of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, the 

department of war history and military art of the National Defence University of Ukraine named after Ivan 

Cherniakhovskyi, the research laboratory of military history of the research center of the Land Forces of the 

National Academy of Land Forces named after Hetman Petro Sahaydachnyi. 

The study of the experience of using military units (subdivisions) of the Armed Forces of Ukraine in 

the anti-terrorist operation has become of paramount importance. In order to improve the quality of the 

military-patriotic education of future officers, the leadership of the Ministry of Defence of Ukraine 

recommended to hire officers with combat experience (primarily those who were injured or otherwise 

damaged in the course of hostilities) for the positions in higher military educational institutions. 

Revision of the content of social and humanitarian disciplines (those that future servicemen of the 

Armed Forces of Ukraine study) has become no less urgent, focusing on the events in Ukraine in 2004 and 

2013–2014, the participation of the Armed Forces of Ukraine and volunteer formations in the defence of 

Ukraine’s sovereignty during the Russian-Ukrainian armed confrontation etc4. In particular, the work 

program of the discipline “History of Wars and Military Art” at the Military Academy (Odesa) included 

classes on the topic “The Armed Forces of Ukraine in an Independent State”, which included studying the 

course of the anti-terrorist operation in a hybrid war. In the Kharkiv Air Force University and the Military 

Institute of Telecommunications and Informatization, the classes “Hybrid War in Ukraine” were 

introduced, which included the study of the following issues: hybrid war, the experience of the ATO and 

its impact on the art of war in Ukraine; the contribution of the Ukrainian people to the development 

of modern military art. 

 
1 МО України (2017). Біла книга Збройних Сил України 2016. Київ, 66. 
2 Наказ про питання вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, 

незалежність і територіальну цілісність України та під час проведення міжнародних операцій з підтримання 

миру та безпеки, 2019 (Міністерство оборони України). Офіційний сайт Міністерства оборони України 

<https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/86_nm_2019.pdf> (2020, November, 12). 
3 Наказ про відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність, 2019 (Міністерство оборони України). Офіційний сайт Міністерства оборони 

України <https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_482.pdf> (2020, November, 12). 
4 Калінічева, Г.І. (ed.) (2020). Вища освіта в Україні в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, 

проблеми, перспективи розвитку. Київ: Фенікс, 382-383. 
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At the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, the following 

classes were provided in the academic discipline “History of Ukraine and Ukrainian Culture” within the topic 

“Ukraine as an independent, sovereign state”: “Ukraine 2014: a civilizational choice”, which included the 

study of issues on the Revolution of Dignity, annexation of Crimea and occupation of the East of Ukraine by 

the Russian Federation; “War for sovereignty and state independence”, which involved studying the revival 

of the Armed Forces of Ukraine, the activities of volunteers during the anti-terrorist operation/operation of 

the Joint Forces. The problem of hybrid war and the experience of the ATO and its impact on the art of war 

in Ukraine are reflected in the list of standard questions for the discipline exam. 

At the Military Academy (Odesa), within the discipline “History of Ukraine and Ukrainian culture”, 

a lecture was planned on the topic “Development of social and political life in independent Ukraine”, which 

included the study of the problems of Ukrainian Maidans in 2004, 2013–2014, reasons of regional separatism 

in Ukraine; the occupation of Crimea by Russia and unleashing a war in the East of Ukraine; features of 

modern and traditional forms of Russian expansionism (based on historical experience). In addition, the work 

program for this discipline included a lesson devoted to the study of the methodological foundations 

of conducting information and propaganda activities on historical issues as a component of military-patriotic 

education. 

The issue of the lack of a single textbook for teaching the discipline “History of Wars and Military 

Art” in higher military educational institutions has been repeatedly raised by domestic educators and 

scientists1;2. In particular, according to the plan of military history work for 2018, a seminar and a round table 

was held at the National University of Defence of Ukraine on the problems of teaching military history 

disciplines, which indicates the relevance of this issue for domestic military educators and historians. 

In 2017–2018, the military-patriotic education of future officers of the Armed Forces of Ukraine was 

also carried out in the course of military-historical work, which was regulated by the relevant guidance 

documents developed during this period. An analysis of plans for military-historical work in the Armed 

Forces of Ukraine for 2017–2019 indicates that the measures of military-patriotic education of university 

cadets were based on the military-historical narrative, and their number increased annually. At the same time, 

the involvement of cadets in scientific work (participation in military history study clubs, scientific military 

history conferences, round tables, competitions of scientific works, conducting conversations with students 

of secondary educational institutions, etc.) contributed to the spread of military history knowledge, and its 

content had a pronounced military patriotic direction. 

Conclusion. Thus, in the period of 2014-2019, a steady trend was established to increase the role and 

place of military history science in the educational and upbringing processes of higher military educational 

institutions of Ukraine. In the context of armed and information aggression, strengthening of national self-

identification, necessary for the formation of stable ideological convictions among future officers of the 

Armed Forces of Ukraine, as well as overcoming Soviet and imperial rudiments in consciousness have 

become a priority through a number of measures: 

− streamlining of military professional holidays; 

− introduction of new military rituals; 

− updating military symbols, expositions of military museums by reflecting the participation 

of a permanent, variable personnel and graduates of the institution in the anti-terrorist operation in the East 

of Ukraine, as well as dismantling the remnants of Soviet symbols; 

− updating the work programs of historical disciplines by including lessons on the modern military 

history of Ukraine, in particular the armed conflict in the East of Ukraine; 

− creation of scientific and educational subdivisions in separate higher educational institutions for 

conducting military-historical research and the introduction of their results into educational and upbringing 

processes; 

− introduction of systemic military-historical work into the activities of higher educational 

institutions. 

 
1 Фурман, І. І., Рєзнік, В. І. (2018). Викладання воєнно-історичних дисциплін у вищих військових навчальних 

закладах: проблемні питання та шляхи вирішення. Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: 

матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 листопада 2018 р.), 52. 
2 Фурман, І. І., Рєзнік, В. І. (2017). Воєнно-історична робота в Національному університеті оборони України 

імені Івана Черняховського: сучасний стан та перспективи розвитку. Українське військо: сучасність та історична 

ретроспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2017 р.), 11. 
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The above measures were accompanied by close interaction of military command and control bodies, 

state memory institutions, research institutions and specialists in the field of military history for scientifical 

substantiation of the decisions taken. 
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The article is devoted to the analysis of abuses of authority of officials of financial institutions of 
Dnieper Ukraine (XVIII – XIX centuries). 
The article describes the structure of the administration of the Russian Empire, defines the main 
criteria for the position of civil servant. Analysis of the legislation of the Russian Empire shows the 
government’s efforts to stimulate and control the work of officials. 
Based on the analysis of archival documents (the vast majority of which are introduced for the 
first time into scientific circulation) examples of crimes against the state are given: inaction, 
incompetence, corruption, bribery, official activities for profit; negligent disposal of state property 
and resources, etc. 
It was established that the actions of the state authorities to prevent corruption, abuse and 
inaction of civil servants were ineffective, as evidenced by constant complaints, public outrage 
and abuse of power by officials, who were forced to attract public attention through publications 
in the press. As a result, the abuse of power by officials of financial institutions negatively affected 
citizens’ trust in the government and destroyed the mechanism of public administration from 
within. 
Keywords: abuse of power, corruption, bribery, inaction of the authorities, the Russian Empire, 
the State Chamber, a financial institution, Dnieper Ukraine, an official, civil service. 

З розвитком демократичного суспільства, забезпечення прав, свобод та інтересів людини 

становлять основний пріорітет для держави, яка в свою чергу, виступає гарантом соціально-

економічної безпеки громадян. Саме на державне управління покладено обов’язок забезпечувати та 

відстоювати «життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку»1 кожного громадянина. 

 
1 Конституція України, 1996 (Верховна Рада України) Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>. (2020, листопад, 12). 
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Держава реалізовує свої повноваження через побудований механізм управління та органів влади, 

здійснює контроль за загальнодержавними, міжнародними, особовими справами. Задля реалізації 

своїх функцій, створюються державні органи, які в сукупності становлять структуру держави. 

Ключовим у реалізації зовнішньої та внутрішньої політики є безпека. Захищеність 

національних інтересів та своєчасне виявлення, запобігання, ліквідація потенційних загроз є 

основними складовими національної безпеки. Держава у свою чергу повинна здійснювати усі 

можливі заходи для забезпечення свободи, соціально-економічної безпеки, удосконалювати механізм 

реалізації державного управління, уникаючи ризиків та загроз. Бездіяльність, корумпованість та 

зловживання владою у корисливих цілях вважаються діями, що нівелюють розвиток громадянського 

суспільства, знищують авторитет та довіру до органів державної влади, а також становлять загрозу 

національній безпеці. 

Проблеми зловживання владою, корумпованості практично повністю нівелюють довіру 

до влади та знищують принципи демократії. Нині – це гостра проблема більшості країн світу. Проте 

не можна не згадати про корупційний досвід минулого, зокрема Російської імперії, де головним був 

єдиний правлячий уряд, а державна влада, незважаючи на принципи доброчесності та справедливості, 

використовувалася у корисливих цілях чиновників. 

Тож, слід розглянути найпоширеніші випадки зловживань службовим становищем та оцінити 

надслідки бездіяльності, халатності чиновництва минулого з метою недопущення та врахування 

негативних моментів у майбутньому. 

Проблеми функціонування державних органів влади, зокрема фінансових установ Російської 

імперії є об’єктом дослідження вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

Діяльність органів місцевого самоврядування, бюджетної політики фінансових установ 

Російської імперії досліджували Головко О.1, Жвалюк В.2, Черемісін О.3, Коріненко П.4 

Проблеми реалізації фіскальної політики уряду Російської імперії та її негативний вплив 

на грошову систему досліджувала Орлик С.5 ЇЇ публікації розкривають проблеми роботи уряду 

стосовно стабілізації фінансового стану держави у кризовій ситуації, а також причини затримки 

розвитку системи оподаткування. 

Структуру, порядок проходження державної служби, випадки зловживання владою чиновників 

та відповідальність за службове недбальство досліджували Шандра В.6, Бармак М.7 

Монографія Орлика В.8 надає комплексну характеристику фінансової системи Російської 

імперії, вказуючи на проблемні моменти у роботі державних фінансових установ. У публікаціях9,10 

вчений детально розглянув роботу чиновників фінансових установ, та проаналізував їх взаємодію 

з урядом. Також Орлик В. неодноразово вказував на недоліки у роботі державної служби та надав 

оцінку фінансової політики уряду Російської імперії. 

Питання запобігання корупції губернської чиновницької адміністрації в Надніпрянській 

 
1 Головко, О. (2010). Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських 

землях у складі Російської імперії. Право і безпека: Науковий журнал, 4, 34. 
2 Жвалюк, В. (2001). Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: 

oрганізаційно-правові засади діяльності. Київ: Атіка, 161. 
3 Черемісін, О. (2017). Міське самоврядування крізь призму регіонального розвитку. Херсон: Олді-плюс, 582. 
4 Коріненко, В. Терещенко, П. (2006). Проблеми державного кредитного забезпечення поміщицьких 

та селянських господарств в роки Столипінської аграрної реформи. Український селянин (10), 29-32. 

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2006_10_9> (2020, листопад, 20). 
5 Орлик, С. (2012). До питання реалізації фіскальної політики уряду земськими інституціями yкраїнських 

губерній Російської імперії. NOWA UKRAINA, 12, 5-13; Орлик, С. (2013). Вплив фінансових реформ на курс 

рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії. Наукові записки з української історії, 33, 259-261. 
6 Шандра, В. (2005). Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. Київ, 427. 
7 Бармак, М. (2016). Формування російської імперської системи державної служби на українських землях 

(XVIII – XIX). Тернопіль: Астон, 392. 
8 Орлик, В. (2007). Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період, Кіровоград: 

Імекс-ЛТД, 503. 
9 Орлик, В. (2012). Проблема достовірності статистичних даних в дослідженнях питань економічної історії 

Російської імперії. Єлисавет. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. 

Історичні науки. Кіровоград: КНТУ, 1, 171-177. 
10 Орлик В. (2004). Органи фінансового управління Російської імперії в Україні (кінець XVIII – середина ХІХ ст.). 

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (VІІ). К.: Ін-т історії України НАН України. С.75-81. 
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Україні розглянув Ярошенко М. Дослідник у своїх публікаціях проаналізував основні заходи 

імперської влади для запобігання корупції серед губернських службовців та наголошував, що 

«незважаючи на зростання кількості чиновницького апарату, його професійний рівень залишався 

досить низьким, а його погана організація сприяла подальшому зростанню різного роду зловживань і 

хабарництву»1. 

Проблеми органів місцевого самоврядування, зокрема корумпованості чиновників та 

службового недбальства розкрив Желізняк В. У дисертаційній роботі2 дослідник вивчав проблеми 

зловживань службовим становищем представників муніципальних органів та методи боротьби 

з неправомірними діями чиновників з метою забезпечення державних фінансових інтересів. 

Заслуговує на увагу публікація Орлика В. у співавторстві з Орлик С. Автори статті акцентували 

увагу на найбільш складних теоретико-методологічних та джерелознавчих проблемах економічної 

історії України. Вчені наголошують на кооперації науковців різних галузей знань у дослідженнях 

з економічної історії України, що значно «розширить перспективи таких досліджень і уможливить 

отримання нових знань»3. 

Дослідженням роботи фінансових установ Російської імперії на українських землях також 

займалися Шевчук Б.4, Годунова Л.5, Демешко Ю.6, Кучерявенко М.7 У той же час питання 

зловживань владою чиновників фінансових установ та заходів щодо їх уникнення є 

малодослідженими та потребують подальшого вивчення. 

Мета статті дослідити та охарактеризувати основні проблеми механізму державного 

імперського управління стосовно службового недбальства у фінансових установах Наддніпрянської 

України ХVIII-XIX ст. Розглянути основні види неправомірних дій чиновників та способів уникнення 

зловживань владою. Проаналізувати ефективність дій державної влади щодо запобігань корупції, 

зловживань та бездіяльності державних службовців. 

Зловживання владою, корупція в Україні та світі – є широко розповсюдженим явищем, яке 

охопило всю вертикаль влади та негативно впливає на прийняття державно-управлінських рішень, 

тим самим гальмуючи розвиток економічного зростання та демократії. Ці проблеми є не новими для 

державного менеджмента, адже виникли з появою фінансових та владних взаємовідносин і прямо 

впливають на стан суспільства. 

До переходу під управління царату українське суспільство мало власну чітко організовану 

систему виборної державної влади. Але включення Правобережної України до складу Російської імперії 

спричинило розповсюдження бюрократичної форми організації державного управління. Оскільки 

імперська державна влада базувалася на принципах абсолютизму, практично нівелюючи засади 

демократії, чиновники ставали панівною верствою населення. Нерідко серед державних управлінських 

структур траплялися випадки бездіяльності, службового недбальства, хабарництва та здирства. 

Структура державного управління Російської імперії була складною та розгалуженою. 

Запроваджений У 1722 році «Табель про ранги…»8 був єдиною законодавчою основою здійснення 

державної та військової служби. Державна служба складалася з трьох категорій чиновників: цивільна 

 
1 Ярошенко, М. (2016). Запобігання корупції в системі губернської адміністрації в Наддніпрянській Україні 

(друга половина XIX – початок XX ст.). Науковий вісник Ужгородського національного університету.  

Серія: Право, 36 (1), 35. 
2 Желізняк, В. (2013). Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр. 

(на матеріалах Волинської губернії): дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. 

Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 229. 
3 Орлик, В., Орлик, С. (2019). Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. 

Універсум історії та археології, 2 (27), 2, 5. 
4 Шевчук, Б. (2011). Законодавче врегулювання роботи Контрольного відділення Волинської казенної палати 

і механізми реалізації його повноважень у першій половині ХІХ ст. Суспільно-політичні процеси на українських 

землях: історія, проблеми, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 168-171. 
5 Годунова, Л. (2014). Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII – початок ХХ ст.): історіографія : 

дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Кіровоград: Кіровоградський 

національний технічний університет, 237. 
6 Демешко, Ю. (2014). Участь купецтва в реалізації імперського управління в Південній Україні в дореформений 

період: дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Переяслав-Хмельницький: 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний Педагогічний Університет імені Григорія Сковороди», 20. 
7 Кучерявенко, М. (2002). Генезис податкового регулювання. Харків: Легас, 1, 1, 665. 
8 Полное собрание законов Российской империи (1831). Собрание 1. Санкт-Петербург, 3890. 
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(статська), військова (яка включала військову службу в армії та флоті) та придворна служби. Всього 

існувало 14 рангів державних службовців, кожному з яких відповідали посади та вказувалися строки 

перебування на посаді. «Табель про ранги…»1 слугував ніби путівником просуванню чиновників про 

кар’єрних східцях та формував накопичення досвіду та професіоналізму. Він містить перелік рангів 

та посад цивільної служби, до якої належали фінансові установи та управління державними 

маєтностями (Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Перелік рангів та посад цивільної служби,  

до якої належали фінансові установи та управління державними маєтностями  

(витяг з «Табелю про ранги…» 

Клас Цивільна служба 

I канцлер 

II дійсний таємний радник 

III таємний радник 

IV дійсний статський радник 

V статський радник 

VI колезький радник, військовий радник 

VII надвірний радник 

VIII колезький асесор 

IX титулярний радник 

X колезький секретар 

XI корабельний секретар 

XII губернський секретар 

XIII провінційний секретар 

XIV колезький реєстратор 

Джерело: Полное собрание законов Российской империи (1831). Собрание 1. Спб., № 3890, 486-489. 

 

Згідно із «Статутом про службу цивільну»2 при прийомі на державну службу брали до уваги 

соціальний стан, походження, вік та знання осіб, що претендували на посаду. Зарахування на певну 

посаду здійснювалося двома шляхами: при безпосередньому прийнятті на державну службу та зміни 

посади. 

До всіх осіб, які перебували на державній службі застосовували такі моральні критерії: 

- здоровий глузд; 

- добра воля в виконанні доручених справ; 

- людинолюбство або ж гуманізм; 

- вірність службі та державі; 

- завзятість до загального добра; 

- чесність, безкорисність та утримання від хабарів; 

- рівний та справедливий суд незалежно від соціального стану; 

- обов’язок захищати невинних та скорботних3. 

Держава покладала обов’язок здійснювати службу відповідно до присяги, з наполегливістю та 

згідно чинного законодавства, не допускаючи корисливості та хабарництва. Кожен службовець 

присягав «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться… по совести своей исправлять, и 

для своей корысти, свойства, дружбы и вражды, противно должности своей и присяги не поступать, 

и таким образом себя вести и поступать, как и верному Его Императорского Величества подданному 

благопристойно есть и надлежит…»4 Сам текст присяги містив морально-юридичний зміст. Вірність, 

 
1 Там само. 
2 Свод уставов (1842). О службе гражданской. Санкт-Петербург. 
3 Там само. 
4 Свод Уставов (1895). О службе гражданской. Москва: 378-379. 
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чесність, безкорисливість – все це моральні принципи, які були закладені у роботу службовців. 

Юридичний зміст присяги полягав у дотриманні указів імператора та вірності державі. 

Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, перевищення владних 

повноважень, хабарництво вважалися діями, які паплюжать чиновника та державу та носили суворе 

покарання. Згідно з «Генеральним регламентом»1 за хабарництво застосовували найвищу міру 

покарання – смертну кару або довічне позбавлення волі. 

Разом з наділенням широкими владними та фінансовими повноваженнями, держава створила 

цілу систему контролю та відповідальності за службові порушення. Бездіяльність чиновників 

у вирішенні державних справ спонукала уряд до посилення контролю за їх роботою. Так, Бармак М. 

зауважив, що «у 1767 р. Сенат своєю ухвалою підкреслив необхідність інформування всіма 

державними установами про отримання урядових указів, про хід їх реалізації та кінцеве виконання. 

Службовці колегій, канцелярій і контор зобов’язувалися вирішувати справи згідно із «точною силою 

та розумом законів», «неупереджено і без зволікання», а також у визначені терміни. Якщо вирішення 

справ затягувалося через «нехтування, лінощі і недбалість», то за кожен згаяний день із виконавців 

стягувався штраф, причому залежно від термінів його сума могла зростати удвічі і втричі»2. Таким 

чином, уряд намагався боротися із бездіяльністю та халатністю у роботі державних службовців 

шляхом адміністративного примусу. 

Уряд був незадоволений частими зловживаннями владою державних службовців, про що 

свідчить іменний указ імператора «О воспрещении взяток и посулов за оное»3, в якому зазначалося, 

що дії чиновників, пов’язані з незаконним підкупом у власних корисливих цілях, вважалися 

«лихоїмством», або ж, хабарництвом. Згодом основні положення указу увійшли до «Уложення про 

покарання кримінальних та виправних»4 – нормативного акту Російської імперії, що визначав поняття 

злочину та проступку, учасників правопорушень, родів, ступенів та наслідків покарань. Окремий 

розділ «Уложення…» визначає особливі покарання і проступки у державній службі. 

«Уложення про покарання кримінальних та виправних» 1845 р. трактує перевищення 

службових повноважень як: 

– дії, які виходять за рамки посадових обов’язків всупереч чинному законодавству; 

– будь-які дії без дозволу вищого керівництва; 

– самовільне вирішення справ, не маючи на це право5. 

Протизаконною вважалася бездіяльність чиновників, а саме, коли не застосовувалися дозволені 

законом засоби, з метою попередження або призупинення будь-якого зловживання, яке могло б 

загрожувати державній цілісності та суспільству. 

Покарання за бездіяльність або перевищення службових повноважень в залежності від міри 

скоєного правопорушення були у вигляді: 

– зауваження або догани; 

– відсторонення від посади; 

– звільнення з державної служби; 

– переміщення з вищої посади на нижчу; 

– відрахування строку служби; 

– позбавлення волі; 

– в особливих випадках, позбавлення усіх привілеїв та звань з відсилкою на проживання 

в Томській або Тобольській губерніях на строк від 1 до 2 років»6. 

Уряд постійно намагався контролювати та запобігати злодіянням у державній службі. Так, 

у 1885 році було змінено «Уложення про покарання кримінальних та виправних». Новий 

«кримінальний кодекс» Російської імперії визначав хабарництво («лихоїмство») як «прийняття 

 
1 Лебедев, В.И. (сост.) (1937). Генеральний регламент. Москва: Гос.соц.-эк.изд-во. Исторический факультет 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/general.htm> 

(2020, листопад, 20). 
2 Бармак, М. (2016). Формування російської імперської системи державної служби на українських землях 

(XVIII-XIX). Тернопіль: Астон, 191. 
3 Полное собрание законов Российской империи (1830). Собрание 1. Санкт-Петербург, 2871. 
4 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. (1845). Санкт-Петербург, 920. 
5 Там само. 
6 Шпортун, О. Табачук, А. (2020). Перевищення влади та службових повноважень чиновниками казенних палат 

Надніпрянської України (XVIII-XIX ст.). Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: 

актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей І Міжнародної наукової конференції, 36-37. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 57 

подарунків чиновників у грошовій, речовій або інших формах, які приймали за справи або дії, що 

стосувалися службової діяльності. Прийняття подарунків, або ж коштів, обіцяних за вчинення 

службової діяльності чиновником не в межах його компетенції вважалося шахрайством»1. 

Вищою мірою хабарництва вважалося здирництво, тобто: 

– будь-який прибуток або винагорода, отримана через тиск, погрози або через страх 

притиснення; 

– будь-яке вимагання подарунків або вигоди, внаслідок надання послуг, що стосуються 

службової діяльності; 

– будь-які побори у грошовій та матеріальній формах, які не установленні законом; 

– незаконний примус до роботи». 

Згідно «Укладення про покарання» Бармак В. виділяє такі види посадових злочинів: 

– «невиконання указів, розпоряджень, законів і інших законних вимог по службі; 

– перевищення влади, скасування узаконень, прийняття рішень всупереч закону, протизаконна 

бездіяльність влади, перевищення службових повноважень; 

– недбале зберігання або управління казенним майном; 

– фальсифікації документів по службі; 

– хабарництво і лихварство; 

– неправосуддя; 

– порушення встановлених правил при вступі на посаду і залишення посади; 

– недбалість у здійсненні посадових обов’язків; 

– порушення обов’язку підлеглості по службі; 

– порушення порядку при призначенні на службу, на посаду і при звільненні»2. 

Незважаючи на численні застереження у вигляді адміністративної та кримінальної 

відповідальності за бездіяльність та зловживання владою, корумпованість та халатність чиновників 

залишалася головною проблемою державної влади. Фінансові установи  на місцях нерідко 

займалися привласненням бюджетних коштів, траплялися випадки використання фінансових 

ресурсів не за призначенням3. Нерідко казенні палати робили неправильні обчислення при 

нарахуванні податей та зборів, про що свідчать скарги стосовно надмірних податків та тиску збоку 

органів муніципальної влади. Так, до казенної палати надійшла скарга Добровольського З. та 

Крижанівського Д. стосовно утиску Чигиринського міщанського суспільства та надмірного 

обкладання податками4. Неправильні розрахунки казенних палат з одного боку, негативно впливали 

на довіру до влади та обурювали населення, з іншого боку – виникали проблеми в дослідженні 

фінансового стану Російської імперії в цілому. На проблеми у бюджетній сфері Російської імперії, 

особливо у веденні обліку фінансових операцій вказував Орлик В.: «відсутні точні розрахунки 

видаткової частини, особливо це стосувалося військового відомства й імператорського двору. 

Єдиною статтею, що була обрахована з точністю до рублів, були видатки на училища, виховні 

будинки, лікарні й штатні пенсії. Усі інші цифри, як правило, округлялися до мільйонів рублів, що 

свідчить про досить приблизні підрахунки й підгонку їх під дохідну частину»5. 

Привласнення бюджетних коштів було поширеним зловживанням серед посадовців різного 

рівня. У 1829 році у м. Єлисаветграді Катеринославського намісництва широкого суспільного 

розголосу набула справа викрадення коштів з бюджету міським головою Пашутіним Я. Створена 

міською думою незалежна комісія нарахувала збитків на суму 6600 руб.6. Того ж року 

в Єлисаветградській міській думі розглядали справу про викрадення коштів херсонського повітового 

стряпчого, який поцупив із сундука нижнього земського суду бюджетні кошти7. 

 
1 Шпортун, О. Табачук, А. (2020). Перевищення влади та службових повноважень чиновниками казенних палат 

Надніпрянської України (XVIII-XIX ст.). Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: 

актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей І Міжнародної наукової конференції, 36-37. 
2 Бармак, М. (2016). Формування російської імперської системи державної служби на українських землях 

(XVIII-XIX). Тернопіль: Астон, 224. 
3 Державний архів Київської області. ф. 280. оп. 175. спр. 366 а, арк. 16-16 зв. 
4 Державний архів Київської області. ф. 280. оп. 45. спр.19. 
5 Орлик, В. (2008). Податкова політика уряду Російської імперії в кінці XVIII-середині ХІХ ст.: дисертація 

на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький Державний Педагогічний Університет імені Григорія Сковороди», 19. 
6 Державний архів Кіровоградської області. ф. 18. оп. 1. спр. 215, арк. 427-432 зв. 
7 Державний архів Кіровоградської області. ф. 18. оп. 1. спр. 131, арк. 469-469 зв. 
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Слід зауважити, що більшою мірою до кримінальної відповідальності притягувалися 

чиновники нижчого рівня та майже повністю відсутні відомості про корупцію та зловживання 

службовим становищем серед високопосадовців. Тривалий час законодавчих основ щодо 

притягнення до відповідальності міністрів, членів Державної Ради та генерал-губернаторів 

не існувало. «Про необхідність запровадження відповідальності та контролю за діяльністю 

міністерств зазначав Сперанський М. у «Плані загального державного устрою» (1809), «Положення 

про Державну Раду» (1810)»1. 

Неправомірні дії посадовців оскаржувалися у відповідних установах, органах місцевого 

самоврядування та у судовому порядку. Іноді населення було наскільки обурене зловживання владою 

та нахабством чиновників, що змушені були привертати увагу громадськості шляхом публікацій 

в пресі2. 

Поширеним явищем серед чиновників було взаємне покривання та «тісна співпраця» 

з поліцією. У записці про зловживання владою у м. Богуславі, графиня Браницька скаржилась 

на беззаконня з боку нового городничого, який не реагував на незаконний продаж горілки 

канцеляристом Богуславського повітового суду3. 

Досить часто до губернських правлінь надходили скарги щодо бездіяльності поліції стосовно 

зловживань колишніх чиновників, з проханням вищого керівництва посприяти у вирішенні питання 

неправомірного здирства з населення як у грошовій, так і в натуральній формі. У матеріалах 

Київського губернського правління міститься колективне звернення жителів єврейського містечка 

Катеринополя з проханням розібратися із зловживаннями колишнього чиновника – засідателя 

Звенигородського нижнього земського суду Мачуговського, котрий вимагав від євреїв плату за дозвіл 

на будівництво або ремонт у сумі 100 руб. асигнаціями або 360 кг яловичини та 3 пуда свічок4. 

Недбалість, бездіяльність, нахабне ставлення, особливо «представниками сільських 

громадських адміністрацій та членами органів міського самоврядування при зборі податей. 

Негативним явищем був формалізм фінансових установ щодо волосних та сільських збирачів 

податків. Казначейства не завжди чітко дотримувались інструкційних матеріалів, не забезпечували 

міські й сільські товариства податковою документацією»5. 

Відсторонення від посади або звільнення було однією з м’яких мір покарань державних 

службовців за неправомірні дії під час проходження державної служби. Досить часто звільнення, 

незважаючи на наявність підтверджених фактів зловживань, оскаржувалися в судовому порядку. 

Чиновники поновлювалися на посаді та продовжували «служити» державі. Так, у 1835 р. був 

зафіксований факт недбалості у здійсненні посадових обов’язків. до Київського губернського 

правління надійшла скарга на чиновника відділу відкупних справ Вінницького земського суду 

Я. Пєньковським, щодо незаконної видачі ярликів на провезення винна. За такий проступок його було 

звільнено з посади6. 

Згодом, Я. Пєньковський заперечував корисливі мотиви та оскаржив своє звільнення, 

стверджуючи, що здійснював видачу ярликів на провезення винна не знаючи своїх посадових 

обов’язків та владних повноважень. Чиновника було поновлено на державну службу у Вінницькій 

міській поліції7. 

Отже, намагання уряду Російської імперії здійснювати контроль за всіма державними справами 

спричинило появу ієрархічної структури управління та зростанню бюрократичного апарату. 

Державна влада будувалася на принципах єдиноначальності та вимагала високого рівня 

компетентності та моральності від державних службовців, адже від них залежали результати роботи 

державного апарату управління. Структура державного управління Російської імперії була складною 

та розгалуженою. Систематизація чинів була побудована за ієрархічним принципом та складалася 

 
1 Бармак, М. (2016). Формування російської імперської системи державної служби на українських землях 

(XVIII-XIX). Тернопіль: Астон. 95. 
2 Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442. оп.1. спр. 382. 
3 Шпортун, О. Табачук, А. (2020). Зловживання службовим становищем чиновників Наддніпрянської України 

к. ХVIII-поч. ХХ ст. Forum Numizmatyczne: Studia i Materiały, 4, 78. 
4 Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 533. оп.5. спр. 1203, арк. 16-17. 
5 Орлик, В. (2008). Податкова політика уряду Російської імперії в кінці XVIII-середині ХІХ ст.: дисертація 

на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький Державний Педагогічний Університет імені Григорія Сковороди», 19. 
6 Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442. оп.1. спр. 1952. арк. 1-20.  
7 Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442. оп.1. спр. 1952. арк. 22-22 зв.  
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із 14 класів, кожному з яких наділялися певні повноваження. Чиновники нижчого класу (рангу) 

повинні були підпорядковуватися вищестоящим. 

Держава намагалася стимулювати та контролювати роботу державних службовців акцентуючи 

на принципах моральності та юридичної відповідальності, за вчинення порушень та злодіянь. 

Незважаючи на високі вимоги до кандидатів на посаду державного службовця, владні повноваження 

та управління фінансами нерідко спокушали до злочинів та бездіяльності. Серед поширених 

зловживань владою слід відмітити: бездіяльність та формалізм; некомпетентність та малоосвіченість, 

що породжувала низку інших проблем у роботі бюрократичного апарату; корупція, хабарництво та 

вчинення службової діяльності з метою наживи; недбале розпорядження державним майном та 

ресурсами та ін. Всі ці проблеми негативно впливали на довіру громадян до уряду та руйнували 

механізм державного управління зсередини. 
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interculturalism discourses on Ukrainian-Jewish cultural relations of modern times in 
Slobozhanshchyna. The formation of scientific centers (Medical Society, for example) also happens 
under the influence of Enlightenment discourse, as well as the formation of public societies aimed 
at labor and life emancipation of the poor. In addition, these are the societies for dissemination 
of education among Jews. Such activities became a guarantee of solidarity between the Jewish 
and Ukrainian communities. On the example of Kharkiv, we clarify the features of the city 
anthropology in Ukrainian culture of XIX – early XX centuries, and these are the formation of 
urbanism, tolerance and intercultural relations in the modern cultural environment. 
Keywords: Jewish culture, Ukrainian culture, Slobozhanshchyna, philosophy of culture, history of 
culture, modernism, discourse of enlightenment, urbanism, philosophical anthropology. 

Formulation of the problem. Kharkiv is the historical center of Slobozhanshchyna, one of the largest 

cities in Ukraine in the early twentieth century. It was at the same time the main cultural and educational 

artery. Enlightenment traditions in this city were founded by Hrygory Skovoroda in XVIII century. The basis 

for them was Skovoroda’s doctrine of Sophia, the Wisdom of God, which «constituting a good variety of life, 

gives signs of higher value of human individuality, reflected from living experience, especially workers, 

masters of their craft: a farmer, a soldier or a philosopher, the natural involvement of every human being in 

the paradigm of a certain cause – the role in the universal «theater» – the philosopher sees true human 

wisdom, sophistry, existential rootedness in being»1. 

These enlightenment traditions were then, with the opening of the university in 1805, inherited and 

developed by a whole galaxy of prominent scientists and public figures, for whom public education became 

the meaning of a lifetime. 

It is very important to rethink the experience of cooperation and solidarity of Ukrainian and Jewish 

culture in Ukraine, this factor is intensified in the late nineteenth – early twentieth century and needs 

a thorough understanding in our times, when there is a need for new intellectuals capable of dialogue and 

correcting existing mistakes in Soviet totalitarian society. 

The role of such competent intellectuals is only growing, such as Leonid Finberg, a well-known 

researcher and director of the Center for the Study of History and Culture of Eastern European Jewry and editor-

in-chief of the Spirit and Letter publishing house. In his interview on the occasion of Stanislav Vincenz Prize 

in the fall of 2020, the scientist noted that «the solidarity of Ukrainian and Jewish intellectuals»2 is especially 

important nowadays. Thus, our time is a time of constructive dialogue between different cultures, so 

the researcher concludes: «In general, in any relationship, Ukrainian-Jewish, Ukrainian-Polish, Ukrainian-

 
1 Ушкалов, Л. В. (1999). З історії української літератури  ХVІІ–ХVІІІ століть. Харків: Акта, 53 
2 Коцарев, О. (2020). Леонід Фінберг «Дуже важлива солідарність українських і єврейських інтелектуалів» 

(інтерв’ю в рамках фокус-теми Українського ПЕН 2020/2021 «Культура в режимі очікування») 

<https://lb.ua/culture/2020/11/03/469689_leonid_finberg_duzhe_vazhliva.html?fbclid=IwAR02wVM56LLyOMJDue

FvzKJIvH1vcghdEmYV9G5mO4Khh0Rh9yJUY3y-L2o> (2020, жовтень, 21) 

https://lb.ua/culture/2020/11/03/469689_leonid_finberg_duzhe_vazhliva.html?fbclid=IwAR02wVM56LLyOMJDueFvzKJIvH1vcghdEmYV9G5mO4Khh0Rh9yJUY3y-L2o
https://lb.ua/culture/2020/11/03/469689_leonid_finberg_duzhe_vazhliva.html?fbclid=IwAR02wVM56LLyOMJDueFvzKJIvH1vcghdEmYV9G5mO4Khh0Rh9yJUY3y-L2o
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Crimean Tatar and others, there are no contradictions that cannot be understood if there is a good will. It is best 

when intellectuals and scientists deal with these issues, and it is worse when politicians take on these roles»1. 

Level of research, analysis of recent publications. The topic of interaction between Ukrainian and 

Jewish cultures is widely covered by modern scholars, in particular Yu. Melamed2, A. Morozova, I. Serheeva, 

L. Sholokhova. In particular, A. Morozova analyzed Jewish spiritual life and education3. Economic factors 

of the development of the Jewish community in Kharkiv in the modern era are analyzed in the works of 

A. Skidanova4, the contribution of the Jewish community in the formation of Slobozhanshchyna culture is 

covered in the works of E. Kotlyar5. The Society for the Dissemination of Education among Jews is analyzed 

in the intelligence of V. Dotsenko6. The year before last, a thorough study of P.R. Magochy and J. Petrovsky-

Stern «Jews and Ukrainians of the Millennium of Coexistence»7 is the first systematized work on the history 

of Jews in Ukraine. 

The purpose of the study: to analyze Ukrainian-Jewish cultural relations, their evolution during the 

late nineteenth – early twentieth centuries, to identify the impact on these relations discourses of education, 

cultural diversity and multiculturalism, reveal the features of urban anthropology in the Ukrainian culture as 

an intercultural center. 

Outline of the main issues and research results. 

Referring to the history of the settlement of Jews in Kharkiv, Dmytro Bagaliya notes the following 

view: «Jews settled in Kharkiv a long time ago, probably at the beginning of the 18th century». In the late 

nineteenth and early twentieth centuries, various societies, groups and organizations played an important role 

in educational movement; centers of spiritual life of Ukraine, such cultural regions, are formed. V.S. Horsky 

first of all distinguishes Slobozhanshchyna as one of the main regions, cultural borders allowed such regions 

to mutually enrich their culture. 

We consider border primarily as a special type of cultural discourse that forms certain personal and 

cultural characteristics, a special type of perception of the world, borderzone is the place of formation of 

certain type person of the borderzone society. 

Borderzone is a certain spatial localization, a region, where the existence of people is inextricably 

linked with the existence of border derived from it. For the analysis of borderzone and boundary area, it is 

essential that the border not only stops communication flows, but also allows «transition» through it, thus 

structuring complex communication processes, so border always directs communication. 

Yu. Lotman said that cultural innovations arise at the crossroads of cultures. Innovations always come 

from the periphery, from cultural outskirts, where dialogue of different cultural programs becomes possible. 

We perceive another culture through politics, through falsified cultural memory. Typological feature of 

«border» emphasizes the «closed-open» opposition. F. Brodel in «Structures of Everyday Life» just points to 

the confined space as the main feature of the city, a safe place that has its own sign system and certainty, so 

it forms a special semiosphere: «Dictionary» by Forter (1690) defines the concept of «city»: a place where 

many people live, usually enclosed by walls». For many cities in the West such a «stone ring», built in XIII-

XIV centuries, was an external symbol of the conscious desire for independence and freedom, which marked 

the growth of medieval cities8. 

 
1 Коцарев, О. (2020). Леонід Фінберг «Дуже важлива солідарність українських і єврейських інтелектуалів» 

(інтерв’ю в рамках фокус-теми Українського ПЕН 2020/2021 «Культура в режимі очікування») 

<https://lb.ua/culture/2020/11/03/469689_leonid_finberg_duzhe_vazhliva.html?fbclid=IwAR02wVM56LLyOMJDue

FvzKJIvH1vcghdEmYV9G5mO4Khh0Rh9yJUY3y-L2o> (2020, жовтень, 21) 
2 Меламед, Е. (2006). Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева. Києв: Дух і Літера, 752. 
3 Морозова, А. (2005). Єврейське населення Лівобережної України (Друга половина ХІХ-початок ХХ ст.): 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Харків: Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 24. 
4 Скіданова А. (2011). Торгівля єврейського населення в Харківські губернії (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.). 

Євреї в етнічній мозаїці українських земель, 62-67. 
5 Котляр, Е. (2011). Еврейский Харьков: Путеводитель по истории, культуре и местам памяти. Харків: Центр 

сходознавства ХДАДіМ, 172. 
6 Доценко, В О. (2014). Єврейські культурно-просвітницькі товариства українських губерній Російської імперії 

(кінець ХІХ-початок ХХ ст.). Зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія Історія і географія, 50, 9-14. 
7 Магочій, П.-Р., Петровський-Штерн, Й. (2018). Євреї та українці: тисячоліття співіснування. Ужгород: 

В.Падяк, 338. 
8 Бродель, Ф. (1986). Структуры повседневности: возможное и невозможное. Т.1. Материальная цивилизация, 

экономика и капитализм, XV-XVIII в. Москва: Прогресс, 52. 
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Hence, a historical event, an event in the art text or in the work of art, is overcoming of this forbidden 

boundary, meaning the actual transition from one system of symbolic communication to another (or in general 

unsystematicness), and the main event, semantic, plot episode is «the transition of its topos spatial structure»1. 

In the situation of the frontier-border, such a transition becomes a necessity and constantly accompanies a man 

of the frontier, Ukrainian-Jewish relations in Slobozhanshchyna demonstrate a formation of urban democratic 

culture, where Ukrainian and Jewish discourse complemented each other, expanding educational space. 

Kharkiv is the capital of Slobozhanshchyna, a multicultural and multinational city. Historically, it is 

home to people of different nationalities: Germans, Poles, Jews, French, British and many others. Therefore, 

it can be noted that the educational tradition has developed under the influence of different national cultures. 

From this point of view, the educational activities of Jewish societies opened in Kharkiv in the early twentieth 

century are of some interest. 

In various historical periods, Jews made up close to 10% of the population of Slobidska Ukraine. 

However, the representatives of this ethnic group have made a significant contribution to the development 

of culture in our region. 

The first Jews from abroad (Poland and Turkey) began to come to Kharkiv for the annual Epiphany 

Fair from the beginning of 18th century, some stayed here, and at the end of 18th century a small Jewish 

community was formed. After the internal conflict, a group of Jews (foreign nationals) appealed to Russian 

authorities to extend the laws of Russian justice to them. Despite the fact that the Sloboda-Ukrainian province 

was the only Ukrainian province that was not included in the settlement border, Jews continued to settle in 

Kharkiv: in the Sloboda-Ukrainian province under the laws of the Russian Empire from 1791 to 1917, those 

were officially allowed to live who professed Judaism. 

During the nineteenth century, the persecution of Kharkiv Jews was observed, but it was not as severe 

as that of the entire Russian Empire. 

In 1814, the first Jewish students appeared in Kharkiv University. Authorities later tried to establish a 

branch of the Society of Israeli Christians in Kharkiv to assist baptized Jews, but to no avail. Since 1823, 

there has been a Jewish street (Civil) in Kharkiv. Mostly Jews were engaged in trade. In 1850s, two Jewish 

communities were registered in Kharkiv, the merchant and the soldier ones, each with its own synagogue and 

headers, mikwe and slaughterhouses for ritual birds. In 1859, about a hundred of Jewish soldiers (thirty of 

them with families), about fifty families of Jewish merchants, and twenty Jewish students lived in Kharkiv. 

Jews were present primarily in three areas: the army (since 1827, Jews could serve in the army), trade 

(primarily merchants), students (students of the Kharkiv Imperial University). 

In the middle of 19th century, the city Jewish community flourished. This coincided with the 

completion of the construction of Kursk-Kharkiv-Azov railway by S. Polyakov. In 1863, Kharkiv Governor-

General Count A.K. Sievers asked the government to give Jews the right to free residence and access as soon 

as possible. In 1860, about four thousand Jews were involved in the fairs, and in 1863 about 20 thousand. 

In 1866, Jews made up 20% of Kharkiv University students2. 

In 1866, 775 permanent Jews were registered in Kharkiv, in 1867 – 906, in 1873 – 2397, in 1879 – 

5194. That is, their number grew rapidly. In the 1840s, 525 Karaites lived in Kharkiv; in 1877 their 

community had a kenasa and a separate cemetery. The Karaites, who were not subject to any discriminatory 

restrictions, owned eight tobacco trading companies in the city. From the beginning of 1870s, activity of the 

Jewish youth of Kharkiv in the social movement was noted. 

At the end of XIX century, the city became a major railway, industrial, commercial and financial center. 

In 1886, banks of the Rubinstein, Rabinovych, and Rosenzweig families, trading houses of the Soifer and 

Wolkenstein brothers, which had extensive relations with foreign machine-building and textile firms, 

operated in Kharkiv. Merchant G.Z. Dunaevsky procured bread for export in the province on behalf of Louis 

Dreyfus & Co. trading house3. 

According to 1897 census, there were 9,848 Jews living in Kharkiv (about 8% of the population). From 

those, 876 were tailors, 725 were merchants, 487 were servicemen, more than 200 were rentiers, about 200 

were in private service, about 200 were in printing, and 150 were metalworkers. Thus, at the beginning of the 

twentieth century, the population of Kharkiv was more than 200,000, of whom more than 10,000 were Jews, 

 
1 Лотман, Ю.М. (1970). Структура художественного текста. Москва: Искусство, 288. 
2 Котляр, Е. (2011). Еврейский Харьков: Путеводитель по истории, культуре и местам памяти. Харків: Центр 

сходознавства ХДАДіМ, 172 
3 Скіданова А. (2011). Торгівля єврейського населення в Харківські губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

Євреї в етнічній мозаїці українських земель, 62-67. 
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which puts Kharkiv on the second position in the Russian Empire among the cities in terms of Jewish 

community (the first position was occupied by St. Petersburg). Numerous Jewish communities also existed 

in other cities of Slobozhanshchina (Lyubotyn, Chuguiv, Lozova, Kupyansk, Izyum)1. 

In 1900-1917, Jews were holding key positions in financial sphere, they owned whole or partly the 

Merchant Bank, a branch of St. Petersburg International Bank and the Bank of Azov-Don, and Jewish Loan 

Society. By 1913, Jews made up 25% of the merchants of the second guild (54 out of 210) and 90% of the 

merchants of the first guild (135 out of 148). 

Engineer A. Buras in 1903 created an original system of sewage treatment, which won the Grand Prix 

the following year at St. Petersburg exhibition. Jewish doctors played an important role in city medical care. 

All-Russian fame was gained by one of the founders of plastic surgery, dentist M. Fabrikant, ophthalmologist 

L. Hirshman, university professor psychiatrist I.S. Orshansky and others. 

Jews made up the majority of members of Kharkiv Medical Society. Musicians, singers and actors of 

Jewish origin formed a significant part of the symphony orchestra in Kharkiv Commercial Club, in the troupes 

of Drama Theater and Russian Opera. In 1901-1902 season, more than 130 Jews performed on Kharkiv stage. 

Jews were publishers of the local newspapers «Pivdenny Krai», «Meshkanets Pivdnya», «Ranok Pivdnya», 

and others, and owned most of the city printing houses2. 

Since the beginning of the twentieth century, there has been a rapid development of Jewish public life. 

In January 1905, a cheap canteen was open for the Jewish poor, and in April of that year, a group of wealthy 

Jews led by philanthropist P. Buras (1835-1914) founded the Society for Aid to Poor Jews, which later united 

all city Jewish charities. 

Jewish political organizations of socialist direction took part in the revolutionary events of 1905-1907. 

From the beginning of the twentieth century, Kharkiv was one of the centers for spreading Zionist literature. 

In the early 1910s, new synagogues were built in Kharkiv, the largest of which, the Choral Synagogue, was 

completed in 1913, and its design won an all-Russian competition. 

At the beginning of the First World War there was a general gathering of the community, spreading of 

charitable activities, including the collection of donations for the families of soldiers and the wounded. 

In August 1914, the Society for Aid to Poor Jews opened an infirmary for the wounded. Soon, Jewish refugees 

began arriving in Kharkiv, and then the expelled from the war zone. A Jewish craft school from Riga and 

a number of others from Lithuania and Poland were set up here, and the Committee for Aid to War Victims 

and Jewish Refugee Labor Office were active. In 1916, Jewish Consumer Society Amateur was opened, and 

in 1917 Jewish Cooperative Society Unity was opened, too. 

At the beginning of the twentieth century a network of educational societies was established, 

in particular in 1913 there were more than thirty branches of Society for the Dissemination of Education 

among Jews in Russian Empire, the largest in Odessa (1867), Kyiv (1903), and Kharkiv (1904)3. 

The society was governed in a very democratical way, with general meeting and steering committee 

elected by them. All issues at the meeting were solved by majority vote. In addition to educational issues, 

financial, organizational, founding, auditing, socio-cultural and socio-domestic issues were addressed. 

The activities of the company were organized according to the approved plan, the most important were 

general meeting, during which the chairman was elected, there was reporting for the year, approval of action 

plan and budget for the next year, and staffing issues. The board of the company included an elected chairman, 

deputy chairman, treasurer and secretary. In addition to Russian, the native language was used in the 

meetings, reports were published in the local press or printed in separate brochures. With provision of 

significant financial assistance, at least one hundred rubles, Society patron could become an honorary member 

of the society. Patronage was also carried out in order to honor certain family or activity of a prominent 

person, in order to perpetuate his memory. Admission and annual fees were fixed for full members, presence 

of all full members was mandatory when resolving important issues, and in case of conflict they were solved 

by arbitration court of the company. In addition to contributions, the society was financed by income from 

the working capital, charity evenings and through so-called «box» collection, from boxes located in 

 
1 Морозова, А. (2005). Єврейське населення Лівобережної України (Друга половина ХІХ-початок ХХ ст.): 

автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Харків: Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 24. 
2 Котляр, Е. (2011). Еврейский Харьков: Путеводитель по истории, культуре и местам памяти. Харків: Центр 

сходознавства ХДАДіМ, 172. 
3 Доценко, В. О. (2014). Єврейські культурно-просвітницькі товариства українських губерній Російської імперії 

(кінець ХІХ-початок ХХ ст.). Зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія Історія і географія, 50, 9-14. 
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synagogues. For example, Kharkiv Society for Aid to Poor Jews in 1911 received a profit of six thousand six 

hundred and seventy rubles. 

Conclusions. 

1. On the basis of public organizations and educational societies of late XIX-early XX centuries 

Ukrainian-Jewish cultural relations were studied, in their evolution general imperial guidelines for the 

development of common culture played an important role, as well as national Ukrainian guidelines for 

democracy, freedom of speech and actions, self-sufficiency of public activity, joint planning of public actions 

and responsibilities, respect for outstanding people and their activity. 

2. Regarding the discourse of the Enlightenment and the Neo-Enlightenment areas, we observe 

primarily formation of educational centers, general popularization and specific scientific direction (Medical 

Society, for example), as well as the society to help the poor, their labor and life emancipation, in addition, 

these are societies for dissemination of education among Jews, societies for promotion of cultural and 

journalistic activities, in particular theoretical and organizational support of a number of publications. All 

these guidelines of the Enlightenment coincide with the spirit of interculturality and multiculturalism of 

Slobozhanshchyna, so they received such support and development here. It was creation of a true cultural 

elite, a guarantee of solidarity between the Jewish and Ukrainian communities. 

3. Thus, based on our study, we can talk about Kharkiv as a city that supported cultural diversity during 

the nineteenth – early twentieth century, contributed to the development of Ukrainian-Jewish relations, 

promoted tolerant attitude to Jewish cultural heritage, thus clarifying anthropology of the city, Ukrainian 

culture of XIX – early XX century, formation of urbanism and intercultural relations in the modern cultural 

environment. 
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Перехід до перформативної (постмодерністичної) суспільної моделі, зміна форм і способів 

комунікації і способів сприйняття інформації відвідувачами музеїв протягом другої половини 

минулого сторіччя стали очевидним викликом для музейних інституцій, оскільки призвели 

до необхідності перегляду основоположних форм музейної комунікації – побудови експозиції. Музеї 

фактично були вимушені вступити в конкуренцію за відвідувачів і за їхній вільний час, який вони 

потенційно готові проводити в музеях. Внаслідок цього ефективність музейної комунікації стає 

найважливішим елементом музейної діяльності в сучасних умовах, адже саме вона створює головні 

магніти, що притягують туристів. 

Західні музеологи з початку 2000-х років, а фактично ще раніше – після відкриття першого 

у світі наративного музею – Музею Голокосту у Вашингтоні у 1993 році – почали говорити про 

«музей як медіум», зазначаючи, що разом зі зміною форми діалогу з відвідувачем/клієнтом 

змінюється і його зміст. На думку польської дослідниці Дороти Фольги-Янушевскої, він має якомога 

делікатніше усувати межу між високою і низькою культурою, робити культуру доступною і 

зрозумілою всім відвідувачам. Такий підхід, названий музеологами «створенням культури», дедалі 

частіше включається у визначення музею. Інакше кажучи, завдання сучасного музею пов’язані 

не лише з науковою, але й з творчою діяльністю – створенням експозиції, а разом із нею культури, 

реальності1. Звичайно, такі зміни в першу чергу відбилися і продовжують відбиватися на формі 

музейних експозицій, які є головним майданчиком комунікації з відвідувачем у сучасному музеї2, 

 
1 Folga-Januszewska, D. (2008). Muzeum: definicja I pojecie. Czym jest museum dzisiaj? Muzealnictwo, 49, 201. 
2 Галкина, Т. В. (2004). Музееведение: основы создания экспозиции. Учебно-методическое пособие для 

студентов исторических факультетов вузов по специализации «Историческое краеведение и музееведение». 

Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 3. 
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на принципах їхньої побудови, а також використанні експонатів. Особливо це стосується сучасних 

наративних експозицій. 

У сучасних умовах постіндустріального суспільства, коли наративні музеї, як слушно 

зауважила Анна Жембінска-Вітек, стають не лише своєрідними символами культурного відродження, 

а й елементами «м’якої економіки» і нової урбанізації, індустріальними знаками міст, регіонів1, вони 

перестають бути в першу чергу зібраннями оригіналів. Директор Історичного музею міста Кракова, 

голова асоціації Польських музеологів Незабитовский М. у своєму виступі на І Конгресі польських 

музеологів у 2015 році заявив, що для того, щоб відвоювати позиції у сучасному цифровому і 

постіндустріальному суспільстві, музеї повинні переглянути ставлення до власної діяльності. «Збір і 

колекціонування, не применшуючи його ролі, по суті, більше не є головним завданням, оскільки 

на перший план виходить доступність колекцій для відвідувачів музею», – каже він2. Тож особлива 

увага тепер приділяється формі експозицій і способові їхньої побудови. 

Основоположним засобом оповіді, який використовують усі музеї, традиційно є експонат  – 

предмет або документ, пов’язаний із конкретною діяльністю людини у минулому. Однак 

інформаційну функцію, вважає А. Жембінска-Вітек, виконують не одиничні предмети 

в експозиційних залах, а відповідні групи, організовані навколо окресленої основи, пов’язаної 

певним способом із головною думкою музейної експозиції. Такі експозиції складаються, окрім 

експонатів, зібраних у групи, також і з архітектурно-пластичної побудови, і з багатьох допоміжних 

матеріалів – карт, планів, креслень, пояснювальних текстів тощо. Завдяки усім цим елементам і 

використанню тексту експозиція набуває рис певної історичної нарації. Тут наратив визначається 

як оповідь, що має початок, кульмінацію і завершення, й експонат у цьому контексті є вторинним. 

Об’єкти репрезенують минуле, яке здається далеким, і матеріалізують ідею минулого, 

відпрацьовану суспільством (у процесі дискусії та селекції, коли якісь значення підкреслено, інші  – 

пояснено), щоб наблизитися до певної версії історії. В експозиції об’єкти позбавляються своєї 

багатозначності й інтегруються у вибрану нарацію3. 

На думку одного з ідеологів течії «Нова музеологія» П. Верго, лише експонування об’єкта 

уже не достатньо – потрібно продемонструвати, яким чином, ким і для кого він був створений, і 

передбачити, як його може сприйняти сучасний відвідувач, який має інакший соціальний досвід, 

аніж люди, які жити в час створення і використання цього об’єкта. П. Верго вважав, що предмет, 

вміщений у простір експозиції, навіть уже будучи її частиною, «мовчить» і саме музей має 

дозволити йому «говорити»4. «За наявності великої кількості експозицій предмети 

використовуються не для того, щоб зіставлятися і показуватися, а для того, щоб стати частиною 

історії, яку хтось хоче розказати. Контекст експозиції надає їм нового значення окрім того, що вони 

уже мають як об’єкти культури чи предмети естетичного задоволення. Через включення  

до експозиції вони стають не лише творами мистецтва чи предметами певної культури, але й 

елементами нарації, творячи частину дискурсу», – пише Верго. 

Говорячи про наративну експозицію й головні принципі її побудови, варто зупинитися 

на концепті наративу, введеному в активний науковий обіг британським істориком А. Тойнбі у його 

«Наративній історії світу». Пілюгіна О. В. зазначає, що саме Тойнбі легітимізував усвідомлення 

людської історії як оповіді/повіствування про події, задекларувавши конотацію історії як науки про 

минуле й «історій» як подієвих уявлень цього минулого у формі текстів і дискурсів5. На думку 

дослідниці, це обумовило «наративний поворот» в історичній науці. Його суть полягає в тому, що 

факти були трансформовані у події, а події – в «історії», які люди «розповідають» певною мовою і 

в контексті певної культури. Так було легітимізовано право кожного індивіда, спільноти, народу, 

держави на «свою Історію». «Лише такою історія й, можливо, такою вона завжди й була – особистісно 

усвідомленою, відчутою настільки гостро, наскільки може бути відчута лише пережита історія… 

 
1 Ziębińska-Witek, A. (2013). Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach.  Pamięć i Sprawiedliwość, 

12/2 (22), 2013, 77. 
2 Niezabytowski, M., (2015). Czy muzeum potrzebuje nowej definicji? І Kongres muzealnikow Polskich, NCK, 

Warszawa, 42. 
3 Ziębińska-Witek, A. (2011). Historia w muzeach. Studium ekspozycji holokaustu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 68. 
4 Vergo, P. (2005). Milczacy obiekt. Muzeum sztuki. Antologia. Krakow, 319-320. 
5 Пилюгина, Е. В. (2016). Нарративное прочтение истории: ретроспектива и перспектива. Интеллект. Инновации. 

Инвестиции, 6/2016, 89.  
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Таким чином, люди живуть у своїх особистих історіях і своїми історіями, що вплітаються в контекст 

«великої історії». 

Польський дослідник Є. Тшембінскі зазначає, що ці історії не існують як «об’єктивні». «Наша 

свідомість інтерпретує події як конкретні історії. Повіствування, або ментальні форми розуміння 

світу, структурують наш досвід із точки зору людських намірів і проблем, що виникають через 

складнощі у реалізації цих намірів». При цьому він пише, що, хоч повіствування – не єдиний спосіб 

зрозуміти, що вас оточує, він є природньою формою, дуже важливою і однією з перших у розвитку 

людини1. 

Суть наративної «історії», на думку Пілюгіної О. В., полягає в тому, що вона спрямована 

на конкретного суб’єкта в конкретній ситуації. При цьому дослідниця виділяє наративні 

припущення, більшість із яких сьогодні тим чи іншим чином застосовуються при побудові 

наративних експозицій: 

– Реальність репрезентується як багаторівнева система взаємореферентних подій, їхньої 

інтерпретації й інтерпретаторів, включених у різноманітні понятійні зв’язки і відношення. В цьому 

контексті варто говорити про семантичну множину реальностей. 

– Події розкриваються в історіях – розповідях про певні ситуації, безпосередньо чи 

опосередковано пов’язані з життям «оповідача», завдяки чому смисли не сприймаються, а 

створюються-моделюються відвідувачем відповідно до його життєвого досвіду. А наратив тут 

виконує роль смислової нитки, що поєднує події в одне ціле. 

– Реальності конструюються за допомогою мови, організовуються і підтримуються 

за допомогою наративу, що відкидає існування беззаперечних істин. 

– В основі будь-якої історії як інтерпретації подій лежить метафоричність мови. Метафора 

«трансформує» світ відповідно до звичних понять і значень, роблячи його знайомим, дозволяючи 

людям пристосуватися до навколишньої дійсності й стати для неї своїми. 

– Історія розповідається конкретним «оповідачем», що робить її важливою і значимою для 

слухачів. У такий спосіб теперішнє моделює минуле: фінал історії задає сенс усій історії, тому наратив 

завжди ретроспективний. При цьому інтерпретація історії формує і майбутнє: оповідь, фактично, 

створює реальність, водночас підкреслюючи її відносність, відмову від претензії на адекватність 

презентації реальності. 

– Фінал «історії» – поняття доволі відносне, оповідь ведеться доти, доки «історія» є цікавою, 

має значення як для дійових осіб, так і для тих, чиї життя тим чи іншим чином були вплетені 

в контекст. Це втілюється у вигляді нових інтерпретацій із відкритою кінцівкою2. 

Всі ці компоненти наративного підходу до історії повноцінно використовуються творцями 

наративних музеїв, які за допомогою експозиції прагнуть розповісти окрему цілісну історію-

повіствування. Головна ціль тут – не лише сама оповідь, але й запрошення до дискусії, діалогу, 

особистого сприйняття і можливості ним поділитися. Це може бути активна участь в освітній 

програмі, що її, як правило, наративні музеї пропонують для того, щоб розширити свою публічну 

діяльність і можливості залучення відвідувачів до системи взаємодії з музеєм. Тож у таких умовах 

діапазон способів репрезентації об’єктів розширюється через використання як традиційних 

(наприклад, сценографія), так і сучасних методів представлення разом із віртуалізацією оповіді й 

супутніми освітніми заходами. Творці наративної експозиції також звертаються до пізнання через 

органи чуття (зір, дотик, звук, нюх) і надають великого значення ролі емоцій у процесі сприйняття. 

Це видається вкрай важливим у рамках перформативної моделі. Саме концентрація цих цілей, методів 

і стимулів, а також намір творців сконструювати багаторівневу оповідь дозволяють говорити про 

наративність музею3. 

Такі форми обумовлені не лише зміною суспільних моделей, але й глибокими трансформаціями 

у сприйнятті явищ та об’єктів, що впливають на тип чутливості й тип людських потреб, які беруть 

участь у процесі створення і «споживання» мистецтва, культури і науки. Процес заміни фізичної 

реальності реальністю репродукції, що триває десятиліттями, значно пришвидшився, а цифрова 

 
1 Trzebińskі, J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: 

GWP, I, 22. 
2 Пилюгина, Е. В. (2016). Нарративное прочтение истории: ретроспектива и перспектива. Интеллект. Инновации. 

Инвестиции, 6/2016, 89. 
3 Folga-Januszewska, D., Kowal, P. (2019). Definicja muzeum narracyjnego. Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych. 

Warszawa, Krakow, 60-61. 
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цивілізація (комп’ютерні ігри, анімація, мультимедійні, інтерактивні, освітні програми) увійшла 

також і в сучасні музеї. Музейні інституції, що використовують метод віртуалізації історії замість 

«культу оригіналу» («Музей Варшавського повстання», Музей історії польських євреїв «Полін», 

«Музей Другої світової війни» у Ґданську тощо) збільшують відвідуваність і досягають 

психологічного успіху1. Прихильники «Нової музеології» виступають за якомога ширше 

використання мультимедійних практик у підготовці експозиції, підкреслюючи при цьому важливість 

збереження «золотої середини» між подачею інформації й розвагою2. Це завдання суттєво полегшила 

електронна революція, що дала широкому колу людей та інституцій інструменти для практично 

необмеженого збору даних: універсальність і простота передачі зображень, звуків, фільмів, їх 

цифрове зберігання, спільне користування, додавання нової інформації й результатів досліджень 

створює необмежений потенціал для віртуалізації колекцій3. Саме можливість використання, 

зберігання і, найголовніше, візуалізації й презентації інформації та експонатів із використанням 

нових цифрових інструментів дозволяє говорити про зміну підходів до побудови експозиційного 

простору, зробивши його більш інклюзивним, зрозумілим для сучасного відвідувача, що народився 

у вік постцифрової революції. 

Таким чином, програмне положення «Нової музеології» про те, що головною ціллю сучасного 

музею є досягнення завдань, які він ставить перед собою, а не колекції, а головною віссю взаємодії 

мають бути відношення музей-відвідувач, а не музей-колекція, успішно використовується в сучасних 

наративних музеях4. 

Важливу роль у створенні музейної нарації відіграють тексти. Як правило, їх зараховують 

до вербальних компонентів, тому вони беруть участь у конструюванні елементів мови експозиції, 

підкреслює А. Жембінска-Вітек. Кожен напис, а також текст в експозиції є двостороннім елементом: 

з одного боку, вони мають смислову цінність, а з іншого є фізичними предметами – графічними 

творами. Написи виконують не лише описову функцію для об’єкта, а й пояснювальну, перетворюючи 

об’єкт на культурний факт відповідно до дизайну усієї експозиції. Музейна оповідь – це не тільки 

текст, вона може бути невербальною і здійснюватися через розташування об’єкта стосовно інших. 

Створення музейної нарації відбувається також із використанням сучасних драматургічних засобів5. 

Завдяки цьому музей стає більш доступним, інклюзивним і зрозумілим для відвідувача. 

Піддаючи критиці модель експозиції, що містить вичерпний коментар, який не залишає місця 

для індивідуальної рефлексії, «Нова музеологія» наполягає на тому, що замість замкнутої нарації 

музейна експозиція повинна показувати проблеми і ставити питання, спонукаючи до самостійного 

осмислення і залишаючи кінцівку експозиції відкритою. Нові наративні форми експозицій – більш 

відкриті й неоднозначні, вони ставлять відвідувачеві більше запитань, стараються зацікавити і бути 

першою ланкою у ланцюгу пізнання, на противагу класичним модерністичним формам з їхнім 

підходом диктатури знань. Така форма, властива наративним музеям, втім, не означає, що вони 

не створюють певного впорядкованого повіствування, що потребує концентрації й споглядання6. 

Традиційний науковий дискурс тут втрачає монополію, і це відкриває нові можливості для різних 

підходів до експоната. 

Так, наприклад, творці Музею історії польських євреїв «Полін» на початку своєї роботи взагалі 

прийняли рішення відмовитися від прив’язок до реальних артефактів та експонатів. Тож експозиція 

музею була задумана як мультимедійна наративна, що відштовхуватиметься від повіствування, а 

не від колекції. Й хоч представлені в експозиції артефакти грають у ній важливу роль, за задумом 

вона не мала обмежуватися темами, які можна було б показати лише за допомогою артефактів. 

Автори експозиції не працювали у рамках тільки своєї колекції, яка на той момент збиралася. 

Відповідно до визначення наративного музею, експозиція музею «Полін» повинна була стати 

історичною виставою/видовищем, яке би втілювало в реальність візит до світу польських євреїв7. 

 
1 Folga-Januszewska, D. (2008). Definicja I pojecie. Czym jest museum dzisiaj? Muzealnictwo 49, 201. 
2 Szczerski, A. (2005). Kontekst, edukacja, publicznosc – museum z perspektywy «Nowej Muzeologii». Muzeum sztuki. 

Antologia. Krakow, 342. 
3 Folga-Januszewska, D. (2008). Definicja I pojecie. Czym jest museum dzisiaj? Muzealnictwo, 49, 200-203. 
4 Ziębińska-Witek, A. (2011). Historia w muzeach. Studium ekspozycji holokaustu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 26. 
5 Там само, 46. 
6 Там само, 46. 
7 Kirshenblatt-Gimblett, B. (2014). Jak powstawala wystawa. Polin 1000 lat historii Zydow polskich, Warszawa, 30. 
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Артефакти і документи в наративних музеях і їхніх повіствуваннях розташовані таким 

чином, щоб збільшити кількість зв’язків між експонованими об’єктами, збільшити кількість 

потенційних розповідей/історій, відгалужень, діючи при цьому в рамках окресленої в темі музею 

нарації. Експонатом чи артефактом тут може бути не тільки фізичний предмет, але й історії, 

документи, інтерв’ю. Усі вони є важливими частинами розповіді, що оживляють історію. Таким 

чином, музеї мотивують відвідувача на самостійне пізнання, концентруючись не на запитанні 

«навіщо», а на «як», даючи можливість відвідувачеві самому пізнавати історію і рефлексувати 

над нею, роблячи власні висновки. Іменова Л. С. вважає, що кожен музейний глядач чи спеціаліст 

може самостійно виявити нові семіотичні шари в експозиції, і чим більше можливих трактувань, 

тим досконаліша експозиція1. 

Музейні експонати, оригінали в такій системі не є прикрасою експозиції, їх використовують 

як спосіб комунікації, що дає змогу відкрити нові, неочікувані способи побачити або представити 

предмет/тему експозиції. В сучасних наративних експозиціях відбуваються зміни також  у виборі 

тем – поступово вони відходять від спроб розповідати про глобальне. Замість цього з’являються 

історії з повсякденного життя, досвід груп, які раніше ігнорували, спогади очевидців, оповідь 

ведеться від імені авторів історії/мовців – у теперішньому часі. Завдяки цьому історія стає 

зрозумілішою, ближчою для відвідувача, оживає, ніби запрошує до участі в ній, 

до співпереживання і використання особистого досвіду відвідувача. Застосовуючи теорію 

семіотики культури Лотмана Ю. М., цей підхід можна пояснити тим, що матеріал в експозиції 

структурується за моделлю соціокультурного простору реального світу2, полегшуючи таким чином 

сприйняття відвідувачем. 

Яскравим прикладом застосування сучасного підходу до формування наративної вісі постійної 

експозиції є експозиція Музею Другої світової війни у Ґданську (Польща). Основною ідеєю, 

закладеною авторами в експозицію, є долі цивільного населення, солдатів і військовополонених. 

Показ війни через сприйняття її очима цих груп, а також мігрантами, примусовими працівниками 

тощо, створює найбільш універсальну і зрозумілу для усі відвідувачів розповідь, а крім того, згідно 

з першою концепцією музею, несе в собі глибоко пацифістський меседж3. Війна з точки зору цих 

людей видається не настільки героїчною і привабливою, якою її представляють в офіційних 

наративах історії. З іншого боку, це полегшує розуміння процесів для обивателів. У просторі 

експозиції її творці дали слово свідкам історії, навмисно відмовившись від коментарів, оцінок, 

намагаючись таким чином достукатися до кожного відвідувача через думку такої ж простої людини, 

як і він. Панто Д. підкреслює, що коли свідок історії розповідає про власні переживання, через свою 

оповідь він стає ближчим до відвідувача, який переживає історичні події уже по другому колу. 

Історичне занурення, а також явища, презентовані в просторі експозиції, відтворювалися за схемою 

Ґданськ – Польща – світ. Звичайно, у цьому ракурсі слушним буде питання про об’єктивність. Однак 

тут спостерігаємо нівелювання ролі куратора чи музейного спеціаліста – якщо наративи оповідачів 

кардинально різняться або, навпаки, не є контроверсійними, автори експозиції дають можливість 

висловитися кільком свідкам, які показують абсолютно різні, часто діаметрально протилежні бачення 

історії, а відвідувач уже сам вирішує, хто з них каже правду. Прикладом таких різних свідчень можуть 

слугувати спогади з концентраційних таборів, де в’язні не єврейської національності надають зовсім 

інші свідчення про проведений там час, аніж євреї з тих самих таборів4. 

Таким чином, проаналізувавши в комплексі цю форму подачі інформації з методикою 

віртуальної історії й методом історичної реконструкції, що дають можливість помістити відвідувача  

в певний тематичний або часовий простір, приходимо до того, що сучасна наративна експозиція 

створює феномен театральності й перформативності. Ми маємо справу з перформативною 

моделлю, яка приносить абсолютно нові відношення у музейний дискурс. Мова йде про перехід від 

пізнання через інформацію до пізнання через персональний досвід, перехід від класичної експозиції 

до інсценізації, від мислення до емоцій, від речей до історії, від ідентичності до ідентифікації, 

 
1 Именнова, Л. С. (2010). Экспозиция как семиотическая система. Вестник МГУКИ, 5 (37), 136. 
2 Лотман, Ю.М. (1992). Статьи по семиотике и топологии культуры. Избранные статьи в трех томах. 

Таллин:  «Александра», 1, 158. 
3 Machcewicz, P. Majewski, P. M. (2008). Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Zarys koncepcji programowej. 

Przegląd polityczny, 91\92 2008, 48. 
4 Панто, Д. (2019). Музей Второй мировой войны в Гданьске: Новые горизонты памяти. Беларусь і Германія. 

Матэріалы Міжнароднай науковай канференцыі, Мінск, 42. 
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від відвідувача до клієнта. Ця модель віддає пріоритет драмі (наратив/повіствування і емоційна 

участь) й інсталяціям, вважає Панто Д. Об’єкти для представлення в експозиції обираються так, 

щоб вони стали опорами, які будуть підтримувати історію, а не першорядними і самодостатніми 

експонатами. Тут йдеться про повсюдне застосування так званого ілюстративного, ілюстративно-

тематичного або тематичного методу, що дає змогу розкрити певну тему, сюжет за допомогою 

експозиційних матеріалів. Артефакти, представлені в експозиції, поєднуються не за допомогою 

спільних типологічних ознак і реальних чи типових зв’язків у середовищі побутування, а виключно 

за змістом, здатністю бути наглядним підтвердженням певного положення концепції 1. Артефакти 

розташовуються найбільш потенційно зручним для зчитування відвідувачем способом  – так 

куратори створюють відповідну сценографію2. У рамках цієї схеми музеї фактично творять 

експозиційні ряди, які «промовляють», несучи не лише естетичне навантаження, як це було 

в класичних музеях, але й навантаження інформаційне. Як зазначає Ковешнікова О. А., кожен 

експонат містить у собі певне кодування, набір знакових елементів, які набувають значення як для 

розуміння й інтерпретації цього музейного предмета, так і для всієї сукупності предметів, для 

трактування спільних сенсів усієї експозиції. Експонат стає уривком тексту, синтагмою, що має 

своє значення при прочитанні усього повіствування. Ілюструючи події, описані в книгах і 

документах, він робить процес пізнання наочним, емпіричним3. 

Втім, значна частина навіть сучасних експозицій, як і раніше, залишаються колекцією 

«документів» (реальних, мультимедійних), які без належного інтерпретатора чи інтерпретації є лише 

сухим звітом, часто із тотальною домінантою знань у рамках педагогічної моделі. Як зазначає 

Фольга-Янушевска Д., це відлякує від музеїв молодь, яка виросла в часи тотальної «позамузейної» 

домінанти перформативної моделі. Більш того, небажання молоді ходити до музеїв стає зрозумілим, 

якщо врахувати, що у віці від 14 до 21 року пам’ять формується в основному через контекстуальну і 

«мобільну» взаємодію зображень й інформації4. 

Необхідно зазначити, що зміна моделі, в якій функціонують музеї, не може відбуватися 

швидко. Перехід музеїв від інформативної до перформативної моделі є зміною фундаментальною, 

яка, окрім всього, перебуває під істотним впливом трансформації ролі й функції музею у сучасному 

суспільстві. В рамках інформативної моделі музей повинен був слугувати нейтральним інструментом 

для передачі даних. Функціонуючи ж у рамках перформативної моделі, музей стає інструментом 

передачі знань, установою, що функціонує відповідно до своїх відкрито декларованих принципів5. 

Тому сьогодні одним із основних завдань музеїв і виставкових просторів, що хочуть бути 

актуальними, приваблювати молодь, розширювати аудиторію, є конструювання сучасної моделі 

взаємодії, спілкування з відвідувачем у просторі експозиції шляхом створення нових кодів культурної 

комунікації й нових актуальних і зрозумілих для сучасної людини образів. 

Отже, зміна суспільної моделі разом зі зміною комунікативної моделі й розвитком 

наративістського підходу до історії у другій половині ХХ століття призвела до виникнення 

абсолютно нового типу музейної комунікації. У її рамках наративні музеї в просторі власних 

експозицій застосовують усі сучасні напрацювання в галузі комунікації, психології й сценографії, 

доповнюючи їх музейними об’єктами, що вписуються у загальну логіку музейного повіствування – 

наратив чи головну тему наративного музею. При цьому музейна експозиція перестає бути 

однозначним переказом домінантної абстрактної інформації, закладеної в неї авторами, а стає 

способом самостійного пізнання для відвідувача, дає йому простір для вибору тем, експонатів, 

підходів відповідно до власного соціального досвіду і знань, перетворюючись із останньої точки 

у ланцюжку пізнання на першу. 

 
1 Галкина, Т. В. (2004). Музееведение: основы создания экспозиции. Учебно-методическое пособие для 

студентов исторических факультетов вузов по специализации «Историческое краеведение и музееведение», 

Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 10.  
2 Ziębińska-Witek, A. (2013). Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach. Pamięć i Sprawiedliwość, 

12/2 (22), 85. 
3 Ковешникова, Е. А. (2010). Музейный экспонат как информационный текст межкультурной коммуникации. 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств, 13/2010, 118. 
4 Folga-Januszewska, D. (2014). Obraz, narracja, pamięć. Czy możliwe jest wyobrażenie przeszłości w muzeum? 

Historia polski od-nowa Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, Warszawa, 78. 
5 Ziębińska-Witek, A. (2013). Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach. Pamięć i Sprawiedliwość, 

12/2 (22), 87. 
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MODERN MALLEABLE CULTURAL FORMS  

AS A REFLECTION OF HUMAN SELF-EXPRESSION 

Наталія Чумак 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна 

СУЧАСНІ ПЛАСТИЧНІ КУЛЬТУРНІ ФОРМИ  

ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ САМОВИРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ 

Plastic culture as a cultural and anthropological phenomenon is a dynamic philosophy of its era. 
Crisis phenomena in modern and postmodern culture was illustrated by plastic culture. The loss 
of integrity in the "spirit – soul – body" trinity and self-perception forces modern artists to look 
for ways to regain human self-expression and find themselves. The modern plastic language of 
art testifies to the search for self-expression and misunderstanding, internal duality, which are 
caused by ambiguous political processes in Ukrainian society, the transformation of moral and 
ethical values and the decline of the spiritual and aesthetic component of the consciousness 
of a human-consumer. 
This article offers bodily models of self-expression for consideration, such as inclusive dance, 
Pina Bausch Dance Theater, modern dance trends as a means of reproducing a harmonious self-
perception and overcoming the alienation of the body through plastic self-expression. Plastic 
self-expression of the social body and the everyday body, as well as the renovation of the body ’s 
memory, play a significant role in restoring the disturbed worldview and overcoming loneliness. 
Postmodern plastic culture, therefore, allows us to overcome the trauma of the totalitarian era 
through modern bodily practices, when the body did not belong to itself, but was a part 
of the social controlling body. Modern plastic forms of self-expression allow us to solve 
problems of both a social nature (relieving tension in relationships, overcoming intergroup 
social conflicts) and a personal nature (self-knowledge, overcoming internal conflicts and 
loneliness, restoring integrity). 
Keywords: plastic culture, plastic cultural form, plastic self-expression, social body, everyday 
body, modern dance, inclusive dance. 

Інформаційна перенасиченість культурного простору впливає на пластичну мову сучасного 

мистецтва і вносить в нього такі явища, як дисонанс, дисгармонія, деформація, реконструкція, 

алогічність, абсурд і т. д. 

Пластична мова сучасного мистецтва відображає внутрішні процеси самовідчуття людини, 

а саме відчуженість від тіла, проблема смерті та швидкоплинності життя, невпевненість у собі та 

страх перед оточуючою дійсністю, знецінення людського життя та перетворення людини на річ або 

товар. Сучасні культурні практики, що відбуваються у публічному просторі, можуть допомогти 

не тільки привернути увагу до проблематики пластичної мови. Будучи форматом роботи з травмою, 

як втрата можливості репрезентації світогляду через тіло, саме культурні студії можуть повернути 

тіло людині. У даній статті пропонуються культурно-антропологічні моделі сучасного мистецтва, які 

відображають самовираження людини через пластичні форми, що сприяють відтворенню цілісності 

само сприйняття та подоланню відчуженості тіла. 

Пластичне самовираження людини як культурно-антропологічний феномен можна розглянути 

в контексті «соціального тіла». Сучасне мистецтво і культура завжди шукають і знаходять шляхи 

повернення самовідчуття людини через її тілесність та пластичне самовираження. 

Так, показовим у цьому сенсі є танцтеатр Піни Бауш, започаткований у 70-ті рр. минулого 

століття. Актуальний і зараз, цей театр відкриває людині нові технічні інструментарії сповіді 
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через соціальний публічний простір. Самі акти висловлювань відбуваються не тільки як протест, 

але й як покаяння. 

Творчість Піни Бауш унікальна тим, що її називають найвільнішим художником і митцем після 

війни, яка вільна від будь-яких умовностей та систем, крім пам’яті трагічного минулого 40-рр. ХХ ст.1 

Актори її танцтеатра завдяки самовираженню себе через пластику говорять з глядачем на зрозумілій 

їм мові руху, де тіло стає інструментом багатозвучним і набагато виразнішим, ніж слово. Повернення 

до себе, самопізнання своїх внутрішніх конфліктів у танці-спектаклі Піни Бауш стає потоком 

пізнання; відбувається відкриття власного «Я» через діалог з навколишнім світом. Цей діалог 

формується не стільки у середині самого танцю з партнерами, з синхронізованими (а частіше, 

розсінхронізованими) рухами, скільки зі звичними об’єктами публічного простору (потяг, 

промислова вулиця, стільці, дощ тощо). Внутрішня занепокоєність, бажання вирватися 

з міжособистісних стосунків, утеча від проблем виводять танцора за межі театру у звичайний ритм 

соціального життя. Актор, немов стає подразником встановлених соціальних стосунків, який 

намагається зупинити ритміку сучасних норм та правил алютьюсерівським криком «Ей, ти!». 

Готовність принести себе у жертву заради зміни встановленої матриці стосунків майже завжди у кінці 

танцю обертається трагедією. Але сам глядач опиняється у стані сублімації, оскільки багато що вже 

за нього сказано через танець. Відбувається знаходження себе і повернення людини до свого 

початкового гармонійного стану. На прикладі творчості Піни Бауш можна стверджувати про 

позитивні процеси сучасного мистецтва, спрямовані на створення нового пластичного образу 

сучасної людини, вільної від соціального тиску, здатної до самовираження та саморозкриття свого 

внутрішнього світу, що не віддаляє її від соціума, а завдяки самоосмисленню дозволяє їй бути більш 

чутливою до інших. Танець як потік пізнання стає тією сходинкою знаходження втраченої цілісності 

між тілом та пізнанням. Оптимістичним явищем у творчості Піни Бауш стає динаміка її поглядів, які 

знаходять вираження в її постановках, від трагізму та депресії до повноти життя і прояву радості. 

Функція культури в інформаційному суспільстві стає неоцінимою як засіб гармонізації 

суспільних відносин і зняття напруги у відносинах «я – інший». 

Ще одним прикладом формування здорового гармонійного соціального тіла є інклюзивний 

танець. Це достатньо новий засіб пластичного самовираження людей з обмеженими фізичними 

здібностями, інвалідів. Завдяки танцю вони включаться в соціальне життя під гаслом: «У житті ми 

різні, у танці – рівні». Фестивалі інклюзивного танцю привертають увагу соціуму до людей, які 

потребують уваги та бажають жити повноцінним життям, сприяють формуванню толерантності 

у суспільстві, милосердя та оздоровлюють суспільні відносини. 

Людина, нездатна поринути у світ звуку, може стати зрозумілою іншим через рух, пластику, що 

дозволяє їй виразити себе як повноцінну духовну, інтелектуальну особистість. Інклюзивний танець 

між здоровою людиною та інвалідом стає мостом, який зближає та взаємно збагачує людей. 

Танець стає тим терапевтичним засобом для суспільства конс’юмерів, який долає кордони 

страху перед соціумом, лікує травму непорозуміння, залишеності та неповноцінності. Емоції 

радості, туги зближують людей в єдиному культурному просторі, сприяють формуванню близьких 

відносин, дружби. Таким чином, танець стає засобом інтеграції людей  з обмеженими фізичними 

можливостями в соціум. 

Параолімпійські ігри виконують подібну функцію. Спорт виходить за рамки комерціалізації і 

стає на службі людяності та співчуття. Відомий випадок, коли легкоатлети-параолімпійці прийшли 

до фінішу всі разом, щоб не кинути свого колегу, який упав на біговій доріжці. 

Фізична неміч людини стає її силою, коли мають місце високі моральні та духовні якості. 

Важливим, на наш погляд, є поява екстремальних видів спорту, таких як аквабайк (гонки 

на гідроциклах), вінденсерфінг (гонки на парусних дошках), дайвінг (понурення у воду з аквалангом), 

дельтапланеризм (політ на дельтаплані), зорбінг (спуск у прозорій кулі з верхівки), каньйонінг 

(подолання річних каньйонів без плаваючих засобів), маунтинбайк (спуск з гори на спеціальному 

велосипеді), спелеотуризм (спортивний туризм, пов’язаний з подоланням печер); паркур (швидкісне 

переміщення та подолання перешкод із використанням елементів стрибка) та інші. Екстремальні види 

спорту пов’язані з загрозою для життя, і все ж таки вони мають багато прихильників. Чим можна 

пояснити таку трансформацію? Перш за все, на наш погляд, це виклик самому собі і тій системі 

соціального контролю над тілом, яка сформувалась у період модерну. Ми маємо справу з симулякром 

 
1 Бауш, Пина (2012). Современная хореография. Культура и искусство <http://cult-and-art.net/dance/233-pina_ 

baush_pina_bausch__sovremennaja_horeografija> (2020, листопад, 12). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Бодріяйра: «все перетворюється у свою протилежність, щоб увіковічити себе у відкоректованому 

вигляді».1 Граючи зі смертю, людина намагається оживити своє тіло, вивести його зі стану 

сомнамбулічного сну та завмерлого кокона. Лавіруючи на грані життя та смерті, людина починає 

розуміти ціну життя і відчувати його смак. Завідуючий кафедри психології у Гарварді Антоніо Дамасіо 

вважає, що «основою нашого самопізнання є фізичні відчуття, які передають внутрішній стан тіла» і 

далі розвиваючи його думку Б. ван дер Колк стверджує, що первісні почуття дозволяють напряму 

відчути наше живе тіло, без слів та прикрас, пов’язане з самим нашим існуванням. Ці первісні почуття 

відображають існуючий стан тіла у різних вимірах … по шкалі від задоволення до болю і зароджуються 

вони на рівні стовбура мозку, а не кори великих полу куль».2 Тобто для того, щоб відчути себе живою, 

людині треба відродити почуття свого тіла, навіть через біль та страх втрати життя. Таким чином, ми 

бачимо, що сучасні види екстремального спорту змінюють пластичну культурну форму, яка була 

створено спортивною індустрією епох модерну, тоталітаризму та постмодерну. Спорт як 

комерціалізація стає нецікавим для тих, хто знаходиться у пошуках себе, він не задовольняє потреби 

відтворення цілісності та повернення повноти життя і відчуття живого тіла. 

Окремо хотілось звернути увагу на паркур та його філософію. Трейсери (ті, хто займаються 

паркуром) не вважають цей вид фізичної активності спортом, адже вважають, що змагання, яке 

присутнє у спорті, обмежує свободу. Філософія паркура – це, перш за все, подолання труднощів – 

себе, супротивника, страхів, невпевненості, перешкод – усього того, що стримує саморозвиток і 

самовдосконалення. Трейсери демонструють надзвичайні можливості руху і тіла в умовах 

урбанізації. Паркур – це виклик міській культурі, замкненій у кордони пішохідних доріжок, високих 

стін будівель, автомобільних магістралей. Використовуючи стрибки по дахам та вузьким перилам, 

стрімкий рух по укісній стіні, трейсери порушують механічний рух міського натовпу, виводять його 

зі стану буденності. Основним засобом такого незвичайного руху є саме тіло без допоміжних засобів, 

яке демонструє величезний потенціал руху і свідчить про свою досконалість без технічних пристроїв. 

Це виклик мертвості міського механічно існування, техніці та тілу-машині. Це нова філософія нового 

пластичного самовираження людини інформаційного сучасного суспільства, яка повертає відчуття 

цілісності та повноти життя. 

Стрімкий науково-технічний прогрес і формування нового інформаційного простору 

з наявністю невід’ємної його частини – гаджетів, все більше роблять значним розрив і непорозуміння 

поколінь. І як раніше, коли молодь виступила проти пережитків тоталітарних режимів, травми війни 

формуванням молодіжних субкультур хіпі, панків, рокерів, так і зараз виникають нові молодіжні 

культурні напрямки, спрямовані на привертання уваги старшого покоління, виходу накопиченої 

агресії та сублімативної енергії. 

З’являються нові форми пластичного самовираження у танці, як нова пластична культурна мова 

і засіб спілкування та само презентації. 

Напрямок хіп-хоп у танцювальній маскультурі є засобом молоді розповісти про себе 

не стримуючи себе у пластичному самовираженні, це вільний танець, який увібрав у себе багато 

напрямів вуличних танців і став візитною карточкою сучасної «нестандартної» молоді. 

Стиль танцю «терфінг» виник як прояв протесту проти утисків чорношкірого населення 

американських штатів. Через динамічні агресивні і механічні рухи танцюристи виражають форму 

протесту проти незаконних дій поліції, свою внутрішню агресію вони сублімують у танець і таким 

чином знімають напругу. 

Танець у стилі «крамп» теж породження американської маскультури. Основним призначенням 

цього стилю стало зняття напруги у молодіжних стосунках різних районів американських штатів і 

переростання вуличних бійок у танцмарафон. Досить вдала форма сублімації через рухову активність 

як заміна відсутності інтелектуальної чи духовної світоглядної функції. Не можна сказати, що танець 

у цьому випадку сприяє відродженню цілісності самосприйняття, але в усякому разі він виконує 

терапевтичну роль і повертає людину до осмислення себе і викриття внутрішніх конфліктів. 

Прискорений темп життя міняє ходу людини. Сучасна людина постійно поспішає, тому одяг і 

взуття стають все більш практичними; модним є спортивний стиль для різних вікових категорій. 

 
1 Жан, Б. (1981). Симулякры и симуляція. Livelib <https://www.livelib.ru/book/1001127725-simulyakry-i-simulyatsii- 

zhan-bodrijyar> (2020, листопад, 12). 
2 Бессел, В. д. К. (2020). «Тело помнит все. Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и 

какие техники помогают ее преодолеть. Mybook <https://mybook.ru/author/bessel-van-der-kolk-2/telo-pomnit-vse-

kakuyu-rol-psihologicheskaya-travm/read/> (2020, листопад, 12). 

http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/
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Свобода руху, поз у суспільних місцях свідчать про формування нового розкутого пластичного 

самовираження, іноді до проявів девіації. Вихід за рамки зразкового соціального тіла, утвореного 

в часи тоталітарних режимів, відбувається на рівні тіла буденного. 

Важливу роль у рефлексії відіграє ефект пам’яті тіла. Тіло, яке з часом втрачає гнучкість та 

активність, зберігає цю інформацію на рівні генетичної пам’яті. Навик тіла (па балерини, техніки 

спортивної гімнастики, тощо), привласнений за часів його активності, записується в пам’яті тіла і стає 

провідником між минулим та сучасним, між діяльністю та нерухомістю. Пам’ять м’язів, ніг, рук 

відкриває вікно у минуле, де людина почувала себе здоровою та активною і це сприяє одужанню, 

повертає радість та надію. Однією з сучасних терапевтичний практик у роботі з людьми похилого 

віку є практика пам’яті тіла через музику, згаданий образ, театр. Культурно-антропологічний феномен 

пластичного самовираження тіла буденного через пам’ять тіла стає важливою складовою 

у відновленні порушеного світосприйняття, подолання самотності. 

Пам’ять тіла здатна викликати почуття вже пережитих подій, які можуть відтворити ментальну 

пам’ять; для терапевтичного ефекту важливо, щоб вона не була пов’язана з біллю та душевним 

потрясінням. Пам’ять тіла, на думку Р. Козеллека, це переживання, яке зберігається завдяки рутинізації. 

А. Лінченко вважає, що «тілесна пам’ять уявляю собою особливу цілісність, рухому єдність біологічної, 

автобіографічної та соціальної пам’яті»1. Тому пам’ять тіла можна розглядати в якомусь сенсі 

як історичний документ, як пам’ятку пережитої епохи, відображеної в пластичній мові тіла. 

Про тіло буденне та пам’ять тіла говорив М. де Серто. «Жести – справжні архіви міста, якщо 

тільки розуміти під "архівами" минуле, яке обирається і використовується заново відповідно 

до звичаїв сьогодення…»2 

Реновація пам’яті тіла може, таким чином, бути корисною для сучасного переживання та 

осмислення себе через пластичне самовираження. 

Таким чином, різні форми пластичної культури у сучасному мистецтві, такі як танцтеатр Піни 

Бауш, постмодерні танцювальні напрямки, інклюзивний танець, екстремальні види спорту не тільки 

викривають проблеми сучасного суспільства-конс’юмерів, але і пропонують вирішення цих проблем 

шляхом пластичного самовираження, внаслідок чого відбувається подолання відчуженості від тіла, 

гармонізація внутрішнього стану людини. 
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ БЕЗЕТАЛОННОГО  
ВИМІРЮВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  

ОСОБИСТОСТІ 

The modern pace of life requires a person to reconsider his/her needs, motives, purposes, ways 
of the achieving purpose. At the same time there is a change of the personality under the influence 
of external changes. The personality can be seen as a system of the values. These values become 
the main guide in the selection of the purpose and motivation to action. The value orientation is 
formed under the influence of value. Therefore, the definition (or the measurement) requires the 
change of the value orientations of the individual. The question arises about how to measure the 
value orientations. Let us turn to the standardless measurement. The standardless measurement 
is measurement that occurs without the use of a standard of the measured value. With its help it 
is possible to measure and describe process of formation of the value orientation, to qualitatively 
characterize, to estimate the value orientation, its influence on a moral estimation of events and 
the phenomena. 
Keywords: values, value orientation, moral evaluation, personality, change, standardless 
measurement. 

Вступ. Ми часто чуємо і використовуємо вислів: «Все має свою ціну. Все можна оцінити». 
А чи можна оцінити людське життя? Яку воно має ціну? Особливо гостро це питання постало в період 
пандемії COVID-19. Ще гостріше цінність людського життя відчувалася, коли італійські лікарі стояли 
перед вибором: кому з пацієнтів раніше надавати допомогу. Може тому нам складно уявити, що ще 
кілька століть тому на турецькому базарі людину можна було купити за жменю тютюну. Але які 
ціннісні орієнтації повинні бути у людини, яка має оцінювати, визначати, виміряти людські якості, 
компетенції, людську поведінку? За останні роки наше суспільство перетерпіло цілу низку змін, 
зокрема, змін політичних, соціальних, економічних, що безумовно привело до зміни усталеної 
системи цінностей, притаманних нашому суспільству, і заміни деяких з них на нові, які відповідають 
потребам життя. Виникає питання: як визначити, вимірити швидкість цих змін? Як визначити міру 
впливу суспільних змін на зміну ціннісних орієнтацій людини? 

Найчастіше цінність розуміють як поняття про значущість для людини того чи іншого явища або 
події. За допомогою цінностей і ціннісних орієнтації людина виокремлює значуще, істотне, важливе для 
неї від незначущого, неістотного та неважливого. Сучасний темп життя вимагає від людини перегляду 
її потреб, мотивів, цілей, які вона перед собою ставить, способів досягнення мети. При цьому під 
впливом зовнішніх змін відбувається зміна самої особистості, яка може бути представлена як система 
цінностей, які стають головним орієнтиром у виборі мети, та спонукають до дій. Ця система цінностей 
складається відповідно до оточуючої дійсності, з іншого боку, – залежить «від соціальної сутності 
людини та її залежності від духовно-моральних, економічних і політичних суспільних відносин, а 
з третього – від зв’язку людини з над особистісними, загальносвітовими, вищими духовними 
цінностями, що існують трансцедентально1. Так в ХХІ столітті, особливо зараз, під час пандемії 

 
1 Александрова, О. (2012). Роль і місце ціннісних орієнтацій у сучасній теорії виховання. Вісник Запорізького 

національного університету, 1(17), 93. 
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COVID-19, знов на перший план виходять такі цінності, як життя, здоров’я, родина, дещо зменшуючи 
цінність грошей, успіху, бізнесу. Під впливом цінностей формуються нові ціннісні орієнтації. Тому 
цінності і ціннісні орієнтації людини, по суті, є соціально-психологічним показником змін, які 
відбуваються у суспільстві. Навіть в утворені професійно важливих якостей особистості беруть участь 
не лише сукупність професійних властивостей особистості, а й її особистісні якості людини, які є 
важливими для її професійної діяльності. 

Отже, визначення, а точніше вимірювання, потребують як суспільні зміни, так і зміні ціннісних 
орієнтацій особистості. Виникає питання щодо способу вимірювання ціннісних орієнтацій. 
На перший погляд, видається що слід застосувати надійніший метод еталонного вимірювання. Але 
використання цього методу щодо вимірювань в соціальній та психологічній, суспільних галузях 
пов’язано з цілою низкою труднощів, перш за все, це пошук еталонів вимірюваних величин. На нашу 
думку, в такій ситуації слід звернутися до альтернативного безеталонного вимірювання. Серед 
авторів, які активно розробляли питання про способи і використання альтернативних видів 
вимірювання слід зазначити К. Берку, Н. Ф. Єфімову, В. І. Звоннікова, С. І. Алексєєву, 
М. А. Ступицьку, Н. С. Прокопенка, О. С. Середу, М. Бучіна, В. О. Ядова, М. В. Степанова, 
Ю. М. Толстову, О. В. Попову, І. Д. Ковальченка. Про необхідність, методологію, особливості 
застосування, безеталонного вимірювання йшлося в роботах академіка А. І. Уйомова, 
Г. А. Полікарпова, О. М. Єфімова, В. М. Кутєєва, В. П. Малайчука, А. В. Мозгового, О. П. Пунченка. 

Метою даної статті є аналіз процесу формування ціннісних орієнтацій, аналіз самих ціннісних 
орієнтацій і можливість їх вимірювання за допомогою безеталонного вимірювання. 

Що таке ціннісні орієнтації, і як саме вони формуються? В європейській філософії проблема 
цінностей сформульовані в етиці І. Канта, центральним поняттям якої є імперативи і максими. 
Пригадаємо два формулювання категоричного імперативу: завжди потрібно ставитися до людини і 
до самого себе як до мети, а не лише як до засобу; завжди треба поводитись так, щоб максима  
вчинку могла б стати загальним законом для всіх. Кантівський імператив визначає своєрідний  
еталон відношення до людини і оцінки певних подій відповідно до людини й до людського життя. 
Але як зазначають Д. М. Кислинська і Н. Е. Мілорадова «для більшості теорій, які можна  
віднести до «біологічного» або «природнонаукового» класу психології, цінності не є 
емпіричноверифікованими категоріями»1. Найбільш яскраво це визначено в теорії К. Левіна, який 
свідомо виключає ціннісні судження з системи наукових понять. Головною перевагою емпіричного 
способу мислення, на його думку, є те, що «в ньому не простежується «ніяких ціннісних 
концепцій»»2. Будь-яке наукове знання, будь-яка наукова теорія не можуть бути ані добрими, ані 
злими, ані гарними, ані поганими з моральної точки зору. Протягом довгого часу вважалося, що усе 
наукове знання – морально нейтральне. Так, дійсно, добрим чи поганим є знання про те як 
відбувається розчеплення ядра урану, при якому вивільняється певна кількість енергії? Науковці 
вважають це знання морально нейтральним. Зовсім інше – це як розпорядитися цим знанням, що 
створити на основі цих знань: «мирний атом» (атомні електростанції, атомні двигуни), який допоможе 
заощадити природні ресурси, або зброю масової поразки? 

Це питання загострилося протягом Другої Світової війни. Про ціннісну окраску наукового 
знання йшлося на Нюрнберггському процесі, де окремо розглядалася «справа лікарів». З одного боку, 
величезна кількість експериментів, які проводилися на людях, надала дослідникам цінну інформацію 
в певних галузях медицини і обумовило їх подальший розвиток, а з іншого боку, не можна забути, 
яким чином була отримана ця інформація. Виявилася, що на одній чаші терезів стоїть жага відкриття, 
виявлення нових наукових горизонтів, створення ліків чи отримання інформації, які в подальшому 
можливо збережуть багато людських життів, а на іншій чаші – людські життя, які без згоди, без доброї 
волі були забрані задля цих експериментів. 

Отже, наука не може залишатися морально нейтральною, коли мова йде про людське життя, і 
тут вже неможна обійтися без ціннісної оцінки мети, способів, якими було проведено дослідження, і 
використання отриманих результатів. Хочеться пригадати слова відомого психолога Б. Ф. Скіннера: 
«ціннісні судження лише там виходять на вірний слід, де цей слід залишила наука. А коли ми 
навчимося планувати і вимірювати дрібні соціальні взаємодії та інші явища культури з такою ж 
точністю, якою ми володіємо у фізичній технології, то питання про цінність відпаде сам собою»3. 

 
1 Кислинська, Д., Мілорадова, Н. (2016). Цінності та ціннісні орієнтації в психологічних теоріях. Вісник ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Психологія, 53, 64. 
2 Там само, 65. 
3 Там само. 
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Якщо науковці почнуть не лише надавати оцінку, а й об’єктивно вимірювати соціальні, політичні, 
економічні явища і події, надавати максимально об’єктивний аналіз отриманим результатам, 
уникаючи аналізу крізь призму ціннісних орієнтацій, то наука знову зробить крок до моральної 
нейтральності знання. Але кількісно (еталонно) і об’єктивно вимірити швидкість розповсюдження 
важливої інформації, саму цінність отриманої інформації, реакцію суспільства на неї без урахування 
ціннісних орієнтацій неможливо. А тому неможна «очистити» науку від суб’єктивного, від цінностей, 
від якісної оцінки явищ, подій, отриманих результатів. 

Як ціннісні орієнтації часто розуміють життєві ідеали, прагнення, бажання, цілі, установки на ті 
чи інші цінності матеріальної або духовної культури суспільства. Ціннісні орієнтації є своєрідним 
відображенням у свідомості особистості цінностей, які визнаються нею як цілі та орієнтири, що 
сформувалися завдяки співвіднесення особистісного досвіду з еталонними (або скоріше 
квазіеталонними) зразками культури. На думку Р. С. Чіп, ціннісні орієнтації розглядаються як 
«суб’єктивний образ культурних цінностей, тобто специфічно засвоєну цінність у відповідності 
до індивідуального досвіду особистості»1. Суспільство формує певну систему цінностей, які пізнає 
особистість, зокрема і в процесі спілкування. Ціннісні орієнтації виробляються не в кожного індивіда, 
а лише в такого, який дійшов до необхідного ступеню розвитку. Перехід до ціннісних орієнтацій 
відбувається шляхом поступового їх закріплення у відповідних ситуаціях, які відповідають тому чи 
іншому рівню потреб. Наявність усталених ціннісних орієнтацій свідчить про зрілість людини. 
У ціннісних орієнтаціях акумулюється життєвий досвід людей. Так, ціннісні орієнтації часто 
розуміють як відображення у свідомості людини цінностей, які обрані нею як стратегічні життєві цілі, 
як світоглядні орієнтири. 

Отже, аналіз ціннісних орієнтацій, моральних критеріїв, вчинків, поведінки людини повинен 
містити в собі елемент оцінки, а для надання оцінки часто необхідним стає проведення вимірювання. 
Сучасну науку неможливо уявити без процедури вимірювання. Вимірювання існує як самостійний 
емпіричний метод дослідження і як частина іншого емпіричного методу пізнання – експерименту, 
якій все частіше вживається і в суспільно-гуманітарних науках. Вимірити все, що можна, і 
перетворити на вимірні ті величини, які до цього неможна було вимірити – по суті стає девізом 
сучасної науки. Але як бути з вимірюванням і оцінюванням ціннісних орієнтацій, які сформувалися 
у людини? Які методи, способи і «еталони» можна при цьому застосовувати? 

Перше, що ми повинні усвідомити при обговорені способів оцінки ціннісних орієнтацій, що про 
використання жодних еталонів взагалі не йдеться. Часто «еталоном» моральних вчинків людини 
називають відомий категоричний імператив І. Канта. При поверхневому аналізі може скластися 
враження, що таким еталоном є людина, яка може бути лише метою, а не засобом. Але ж еталон – це 
чітко фіксована міжнародна величина, це засіб вимірювання, одним з завдань якого є також 
збереження і відтворення одиниці фізичної величини задля подальшої передачі її розміру іншим 
засобам вимірювання, які розташовані нижче в перевірочній схемі засобів вимірювання. Тому, якщо 
в повсякденному житті ми часто вживаємо цей термін поряд з зовсім нефізичними величинами 
(«еталон краси», «еталон чесності», «зразкові (еталонні) манери», тощо), то застосування цього 
терміну до моральних понять йде в супереч його значенню. На нашу думку, при аналізі подібних 
величин доцільніше використовувати поняття «квазіеталон», який не є міжнародним зафіксованим 
стандартом даної величини. 

Якщо продовжимо аналіз категоричного імперативу І. Канта, то там, де йдеться про вимогу 
того, щоб максима вчинку могла стати загальним для всіх законом, те ж, на перший погляд, йдеться 
про еталон і єдиний загальний для більшості механізм вимірювання. Але, знов-таки, на перший 
погляд, адже навіть неможливо уявити ситуацію, за якій будуть створені еталони для вимірювання 
моральних, етичних понять, ціннісних орієнтацій і єдиний механізм вимірювання, на зразок 
еталонного вимірювання. 

Іншим блискучим прикладом зразка (еталона) моральної поведінки людини є Десять заповідей 
Божих, десять основних законів, які були надані Мойсею Богом на горі Синай на п’ятдесятий день 
після Ісходу із Єгипту. Вони без сумніву є законом і зразком для поведінки будь-якого віруючого 
православного, католика, іудея. Шоста заповідь: не убий. Ми знаємо, що особливо сумлінно Закону 
Божого дотримуються монахи і священики. Але історія православної церкви знає чимало прикладів, 
коли священики порушували цю заповідь і брали до рук зброю. Це можливо було за єдиної умови: 
захищати від ворога свою Батьківщину. 

 
1 Чіп, Р. (2012). Ціннісні орієнтації як механізми регуляції поведінки особистості. Проблеми сучасної психології, 

18, 818. 
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Знов-таки складно визначити Заповіді як еталони, враховуючи значення терміну «еталон». 
Отже, на нашу думку, слід звернутися до безеталонного вимірювання. Про безеталонне вимірювання 
моральних, етичних понять і категорій йдеться в роботах О. П. Пунченка: «безеталонне вимірювання 
може розглядатися як загальновизначений людством інтервал, в рамках якого позитивно функціонує 
зміст даного морального поняття або категорії. Моральні категорії, і структурні, такі як норма, 
принцип, оцінка, ідеал, погляди, знання… не можуть мати єдиного кількісного еталону, оскільки вони 
функціонують як міра»1. Дійсно, складно навіть уявити, як можна, застосовуючи еталони, виміряти 
мотиви, цілі, мету, вплив емоцій, традицій, виховання, моралі, настрою на прийняття того чи іншого 
рішення, оцінку тієї чи іншої події, навіть просто на концентрацію уваги, зосередженості при 
виконання вимірювання, обробці результатів, особливо якщо йдеться про царину суспільно-
гуманітарних наук. А як позбутися впливу всього цього «суб’єктивного», позбутися якого вимагає від 
нас еталонне вимірювання? 

Звернімося до безеталонного вимірювання і за його допомогою спробуємо надати оцінку тим 
чи іншим явищам, подіям, моральним вчинкам, а також якісно описати процес формування ціннісних 
орієнтацій особистості. Безеталонне вимірювання – це вид вимірювання, яке відбувається без 
використання обов’язкового еталону вимірюваної величини, натомість відбувається класифікація 
об’єкту, що вимірюються, за наявністю або відсутністю вимірюваної ознаки, порівняння вимірюваної 
ознаки з квазіеталоном вимірюваної величини та за комбінацією ознак, за допомогою яких 
вимірюється, а інколи і утворюється досліджувана річ2. 

Пригадаємо, що коли людина пізнає предмети, явища оточуючого її світу, то одразу визначає 
їхню значущість для себе і, в першу чергу, їх цінність або не цінність для себе. Це складний процес, 
який спочатку ґрунтується на емоційних враженнях і переживаннях, які потім раціонально 
усвідомлюються і набувають форму мети. Часто ціннісні орієнтації розуміють як результат проекції 
цінностей, які ми визначили для себе як значущі, на площину індивідуальної свідомості. Описати і 
оцінити цей процес можна за допомогою виду безеталонного вимірювання, який засновано 
на зіставлені ознаки з вимірюваним об’єктом, в процесі якого ми визначаємо чи належить ознака 
вимірюваній речі, чи не належить. Позначається даний вид безеталонного вимірювання як R (Р, m). 
В нашому випадку відбувається прийняття або не прийняття певних цінностей. Яскраво і 
безпосередньо демонструють цей процес діти, коли цікавляться (роздивляються, гризуть, ламають) 
певну річ або не цікавляться нею, майже одразу відкидають. 

Цінність завжди об’єктивна. Існують загальнолюдські, національні, колективні, індивідуальні 
цінності. Найвищі цінності не залежать від історичних умов, соціальних змін, поглядів окремих 
людей. Ціннісні орієнтації завжди суб’єктивні. На думку О. Ф Александрової, багато дослідників 
трактують ціннісні орієнтації як «установку особистості на ті або інші цінності матеріальної і 
духовної культури суспільства. Вони вважають, що ціннісні орієнтації являють собою 
найважливіший компонент структури особистості, який визначає її поведінку і ставлення 
до навколишнього світу»3. Формуються ціннісні орієнтації на основі комбінації значущих для 
особистості цінностей, які відбиваються в її свідомості. Той самий автор наводить інше визначення 
ціннісних орієнтацій, а саме, «це порівняно стійкі відношення людини та сукупності матеріальних, 
соціальних, духовних благ, ідеалів, що виступають як предмети, цілі та засоби для задоволення потреб 
життєдіяльності людини»4. На нашу думку, процес формування ціннісних орієнтацій описує вид 
безеталонного вимірювання, який засновано на комбінації ознак, які утворюють, визначають, 
вимірюють річ. Позначається даний вид безеталонного вимірювання як R (Р1, Р2, … Рп). 

Більшість дій та вчинків людини потребує оцінки. Цілі, які ставить перед собою людина, також 
потребують оцінки. Саме завдяки наданню оцінки тим чи іншим явищам і подіям людина пов’язує 
себе не лише з навколишньою природою і соціальною дійсністю, а й з іншими людьми, 
з суспільством в цілому. Саме завдяки оцінці відбувається поєднання почуття і логіки. 

Ціннісні орієнтації, які сформувалися у людини, часто виступають підґрунтям для морального 

оцінювання – схвалення або осудження діяльності людини з позиції тих вимог, тих життєвих 

орієнтирів, які містяться в моральній свідомості суспільства, етнічній групи, соціальної спільноти 

 
1 Пунченко, О. (2008). Безеталонне вимірювання духовності. Актуальні проблеми духовності. Збірник наукових 

праць, 2 (18), 364. 
2 Готинян, В. (2005). Логіко-системні аспекти проблеми вимірювання. Одеса: ОНУ. 
3 Александрова, О. (2012). Роль і місце ціннісних орієнтацій у сучасній теорії виховання. Вісник Запорізького 

національного університету, 1 (17), 93-98. 
4 Там само. 
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людей, тих чи інших особистостей. Суб’єктивність будь-якого морального оцінювання обумовлена, 

в першу чергу, системою цінностей, які сформувалися у суб’єкта оцінювання, його потребами та 

інтересами. На нашу думку, така система морального оцінювання відповідає виду безеталонного 

вимірювання, який засновано на порівнянні ознаки (або системи ознак), які взяті в якості певного 

квазіеталону для вимірювання, з ознакою, яка належить об’єкту вимірювання. Цей вид безеталонного 

вимірювання позначається як R[P1, (m*)P2]. В нашому випадку схвалення або осудження певної дії, 

певного поступку людини ((m*)P2) відбувається на основі порівняння з певними вимогами, 

внутрішніми критеріями, ціннісними орієнтаціями людини (Р1), яка здійснює це оцінювання. 

Цікавою виявляється процедура моральної оцінки у правозастосуванні. Найчастіше критерієм 

або підставою для морального оцінювання вчені називають певну ціннісну орієнтацію, ґрунтуючись 

на якій, суб’єкт здійснює оцінювання. Крім того, у випадку морального оцінювання 

у правозастосуванні правознавці використовують поняття еталону оцінювання. Еталон морального 

оцінювання у правозастосуванні – це «нормативна модель певного виду об’єктів правозастосовного 

оцінювання, сформована на основі уявлень про належне, які існують в індивідуальній та / або 

суспільній свідомості»1. Отже, ми маємо критерій морального оцінювання та еталон морального 

оцінювання, між якими існує певний функціональний зв’язок, оскільки завдяки критерію оцінювання 

обирається еталон. Крім того, в процесі морального оцінювання виокремлюються певні причини 

вибору саме такого оціночного еталону та порівняння з цим еталоном конкретного об’єкта, що 

в решті-решт формує моральну оцінку. До них можна віднести культурні, етичні, моральні чинники, 

а також індивідуальні потреби і інтереси того, хто оцінює, його моральну та правову свідомість. 

Але, на нашу думку, йдеться скоріше про квазеталон, ніж про еталон у стандартному значенні 

цього терміну. Так еталон є усталеним міжнародним загально визначеним стандартом певної 

величини. В наведеному вище визначенні йдеться про те, що еталон по суті формується на основі 

уявлень про належне, які існують в індивідуальній або суспільній свідомості. Тобто, на нашу думку, 

таке трактування еталону не відповідає жорсткому критерію об’єктивності, яке є головною умовою 

для обрання еталону певної величини. Крім того, найчастіше до умов вибору еталону належать 

«різноманітні матеріальні умови, в яких здійснюється правозастосовна діяльність – стан економіки, 

рівень фактичної завантаженості правозастосовця – ступінь його незалежності тощо»2. А тому при 

моральному оцінюванні у правозастосуванні краще використовувати поняття «квазіеталон», яке 

не обмежено такими жорсткими вимогами як поняття «еталон», про що йшлося раніше. В цьому 

випадку для опису механізму морального оцінювання можна застосувати вид безеталонного 

вимірювання, який засновано на порівнянні двох речей, одна з яких обрана як квазіеталон, а інша є 

вимірюваною річчю. Цей вид безеталонного вимірювання позначається як R(m1, m2). В результаті 

такого вимірювання можна (за потребою) отримати число, яке буде вказувати на те, у скільки разів 

вимірюваний об’єкт більше, менше, твердіше, м’якіше, добріше, розумніше, моральніший, 

освіченіший і т.п. за об’єкт, який обрано в якості квазіеталону для порівняння. 

Отже, якщо йдеться про оцінку або якісне вимірювання тих чи інших поступків людини, її 

поведінки за певних обставин, якості знань, особистісних критеріїв, визначення певної системи 

цінностей, яка склалася в людини під впливом суспільства, його традицій, заборон, норм поведінки, 

суспільно значущих подій тощо, слід звертатися до безеталонного вимірювання. Саме за допомогою 

безеталонного вимірювання можна виміряти і описати процес формування ціннісних орієнтацій, 

якісно охарактеризувати, в більшості випадків оцінити самі ціннісні орієнтації, і не тільки самі 

ціннісні орієнтації, але й їх вплив на моральну оцінку подій і явищ. Оскільки зміни у сучасному 

суспільстві відбуваються занадто швидко, то виявляється цікавим не лише визначити швидкість цих 

змін, їх якісну характеристику, а оскільки усі ці зміни відбиваються на системі ціннісних орієнтаціях 

людини, і вони теж повинні змінюватися, то питання щодо застосування безеталонного вимірювання 

стосовно визначення цих змін є доволі актуальною проблемою сучасної філософії і методології науки. 

Уточнення (і, можливо, подальша формалізація) самих механізмів безеталонного вимірювання, 

можливість застосування видів безеталонного вимірювання при вимірюванні конкретних ціннісних 

орієнтацій, вибір найбільш точного і відповідного виду безеталонного вимірювання складають 

перспективу подальшого дослідження цього питання. 

 
1 Тарнавська, М. І. (2011). Критерій морального оцінювання у правозастосуванні: структурно-функціональний 

аналіз.Держава і право. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

<http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32815/12-tarnavska.pdf?sequence=1> (2020, листопад, 12). 
2 Там само. 
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proclamation of a number of contradictory canons and the division of the primacy of honor 
between ancient Rome and capital Constantinople chair. 
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The relevance of the topic is determined by the need for in-depth study of the process of formation 

and development of the churches of the Orthodox diaspora, as the question of their status in the XX century 

has become one of the most important problems of world Orthodoxy, and it remains unresolved. The 

unregulated church administration of the diaspora has created problems with the subordination of these 

churches. Hence, the Orthodox diaspora was part of various jurisdictions, which does not correspond to 

the autocephalous principle of the church organization and management and contradicts the Orthodox 

tradition and canons. However, during the last century there were constant conflicts over jurisdictional 

subordination. The expansion of the diaspora has led to the appearance of a unique ecclesiological model 

in the church system, when the bishops of different Local Churches operate in the same territory at the 

same time. In addition, several mutually recognized hierarchs may share the same title. Such order does 

not correspond to the traditions of the church, but was justified by the needs of the time and special 

historical conditions. 

The main arena of confrontation between the various churches in the question of subordination of the 

churches of the Orthodox diaspora was Western Europe and North and South America. This is where the 

main disputes over the jurisdiction of diaspora churches have been unfolded. The events that took place on 

these continents determine the nature of the development of the church structure of diasporas in other parts 

of the world. Therefore, the main attention of scientific research is focused on the study of the peculiarities 

of the formation of Orthodox jurisdictions in Western Europe, North and South America. 

The autocephalous structure of the Ecumenical Church was not definitively stated during 

the Ecumenical Councils. A number of canons devoted to this subject only state the existence of five ancient 

cathedras, which were given the patriarchal status. Churches that could theoretically appear outside 

the Byzantine-Roman Empire, that is among the "barbarians", would have the prospect of gaining 

the autocephalous status. However, there are separate canons that allow churches to be governed outside 

the jurisdiction of the Ecumenical Patriarch. Already during the empire times, this caused a number 

of canonical and theological misunderstandings and disputes in the international political arena. 
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The purpose of the research is to implement the philosophical and religious analysis 

of the subordination problems of the churches of the modern Orthodox diaspora in the context 

of the formation of the autocephalous principle of the church-wide administration. 

Geographical boundaries cover the territory of both continents of America and Western Europe. This 

is where the main part of the Orthodox diaspora lives, as well as the largest number of Orthodox church units 

were established and the main conflicts over the jurisdiction of churches in the diaspora has happened. 

There are a number of studies devoted to the main problems of the formation of the churches of the 

Orthodox diaspora among Ukrainian and foreign historiography. The analysis of the literature on this problem 

allows us to conditionally classify it into two groups: historically-religious and denomination ones. 

The first group of literature combines monographs, analytical articles by Ukrainian and foreign historians 

and theologians, in which the issues of formation of the church system of the Orthodox diaspora are covered 

from the standpoint of academic religious studies and historical science. This block of literature is not 

represented by a large number of studies, as the question of the subordination of the churches of the Orthodox 

diaspora did not attract much attention from secular authors. Instead, these works describe the general history 

of the development of the Orthodox Church and its individual parts. Some aspects of the research topic are 

presented in the monographic studies of well-known foreign authors M. Angold, K. Lindbergh, A. Hastings. 

The studies of stated authors are of a general informational nature in relation to Orthodoxy in general, and the 

question of the canonical justification of the church in the diaspora remains a bit aside. R. Robertson was able 

to gather information about all the Orthodox Churches in one reference edition, which makes it possible to find 

statistics and other information about churches in different regions. 

Some Ukrainian researchers also address the issue of the jurisdictional development of the Orthodox 

diaspora. The monograph of the theologian O. N Sagan is one of the best scientific investigations of world 

Orthodoxy among the domestic scientific literature. It pays special attention to the unregulated status of 

the Orthodox "scattering" as one of the important issues of the Ecumenical Church in the XXI century. Part 

of the monograph is devoted to a separate study of the phenomenon of ethno-denomination syncretism, 

which is one of the explanations for the emergence of a large number of independent institutions of the 

Orthodox diaspora. 

The origin and formation of Ukrainian church communities in the diaspora are considered in detail 

in the work of O. Khomchuk. The author criticizes the activities of Ukrainian churches in the diaspora, which, 

instead of uniting all Ukrainian church groups and reaching independent existence, tried to gain 

the recognition of other churches. It is worth noting that the monograph contains only fragmentary evidence 

of the activities of other national church diasporas. 

As for denominationally oriented literature, it is widely represented in most Local Churches. It is 

obvious that theologians and hierarchs of different churches, by appealing to canonical rules and traditions, 

try to justify their own right to the possibility of guardianship of a particular group of churches in the diaspora. 

In other words, the representatives of the Local Churches defend their interests. Therefore, most 

denominational studies cannot claim to be objective. However, it should be noted that a number of works are 

written at a high scientific level and contain a description of conflict events, following a neutral objective 

analysis, as far as it can be allowed to a representative of a particular denomination. 

The work of Metropolitan Callistus (Uer) "Orthodox Church", where there is a separate section on the 

Orthodox diaspora, can be considered as One of the best studies of the history of the Orthodox Church. 

Much of the research is devoted to a detailed examination of separate jurisdictions abroad. In particular, 

the works of P. Bozhyk, I. Vlasovsky, R. Yerenyuk, T. Minenko, Y. Mulyk-Lutsyk, N. Plichkovsky, 

S. Savchuk, and P. Yuzyk are valuable in the study of the history of the Ukrainian church diaspora. A series 

of articles by the modern Ukrainian researcher I. Verstyuk is an attempt to systematize the main events in the 

development of the Orthodox diaspora. 

Theological interpretation of the phenomenon of the Orthodox diaspora and analysis of its significance 

for world Orthodoxy is presented in the articles of S. Troitsky, O. Kleman, L. Kishkovsky, Metropolitan 

Panteleimon (Rhodopoulos), A. Schmemann. 

A review of the literature shows that the question of the historical development of the jurisdictions of 

the Orthodox diaspora and the canonical conflicts associated with it has been of interest to many foreign and 

domestic researchers. However, when highlighting the problems in the activities of diaspora jurisdictions, 

many authors demonstrate a pronounced denominational approach. Therefore, there is a need for a deeper 

objective study that could present materials on the history of the formation of the "scattering" churches from 

the academic religious studies point of view. 
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Orthodoxy has traditionally been considered an "Eastern religion" because its location covers Eastern 

Europe, the Middle East and North Africa. At the same time, migration processes led to the resettlement of 

Orthodox bearers outside the designated territories. Thus, groups of people professing the Orthodox faith 

began to form among the non-Orthodox population. Such ethno-denominational groups are commonly 

referred to as "diaspora". 

The word "diaspora" is of Greek origin and originates from the Bible. The term "διασπορα" literally 

translates as "scattering". The books of the Old Testament mention Jews and proselytes who lived "scattered" 

among infidels, i.e. pagans. A similar interpretation is found in the Gospel of John (John 7:35;  

John 12: 20-29). Initially, the diaspora was understood to mean Jews who did not live in Israel (James 1: 1). 

Over time, Christians who live in countries with a predominantly non-Christian population began to be 

considered under that term. Therefore, not only the geographical but also the denominational component 

of the concept of "diaspora" was formed1. 

In the twentieth century, in connection with the active migration of the population to the American 

continent and Western Europe, the concept of "Orthodox diaspora" was introduced into scientific 

terminology. The new type of "Orthodox scattering" took on broad forms and significant numbers. 

In scientific and religious literature, the term "Orthodox diaspora" means a part of the Orthodox population 

that emigrated from the traditional zone of spread of Orthodoxy to countries where the non-Orthodox 

population predominates, so the Orthodox are forced to form a religious minority. 

We generally don’t find clear guidelines for the organization of diaspora churches when turning to the 

canons and rules of the Church. However, there are several canons of different Councils, which indirectly 

regulate church life outside the Byzantine Empire of that time. In particular, we are talking about the 6th canon 

of the Council of Nicaea and the 2nd canon of the First Council of Constantinople. Although the "diaspora" 

and the "scattering" churches were not directly mentioned, the notion of "barbarian lands" was introduced, 

which were located outside the empire and were apparently inhabited by non-believers. The Byzantine-

Roman Empire was considered "οικουμενε", i.e. the absolute universe, and everyone who was outside it were 

considered to be barbarians who did not know the Christian faith. It follows that the boundaries of the 

Ecumenical Church, and hence the (Ecumenical) Patriarch of Constantinople were apparently limited to the 

territory of the empire. In fact, the migration of the population at that time led to the emergence of churches 

outside Byzantium, so the first diaspora communities were formed2. 

Regarding the correlation between the concepts of "barbarian lands", which is found in the canons of 

the Ecumenical Councils and the modern "diaspora", it is worth agreeing with the statement of the 

Metropolitan Damaskinos Papandreou about its synonymous nature. In fact, Christians who lived in "barbaric 

countries" were the Orthodox diaspora of the Byzantine Empire. However, the synonymous nature of these 

concepts does not solve the conflict situation that has developed around guardianship of diaspora churches. 

After all, the canons show that the leadership of the diaspora "should be done according to the practice of the 

Church Fathers"3. This statement leaves room for misunderstandings and speculation. No single common 

practice had existed before the All-Orthodox Council in Crete in 2016, which will be discussed further. 

It is important that such "barbaric" lands or nations had included some dioceses of Alania and Kyivan 

Rus’, until the time it has been baptized4. The 29th canon of the Council of Chalcedon states that there are 

other "barbarian lands." That is why, taking this rule into mind, the lands of the American continents, 

Australia, and all others outside the Local Churches were theoretically included in the notion of "barbarian." 

Such boundaries were established solely on the geographical basis, not national one. Everything that was 

located outside the empire, theoretically fit this concept5. 

 
1 Троицкий, С. (1947). О границах распростанения права власти Константинопольськой патриархии на "диаспору". 

Журнал Московской патриархии, 11, 34-45. 
2 Дамаскин (Папандреу) (1993). Доклад на заседании Межправославной Подготовительной Комиссии, Шамбези. 

Never Was <http://www.orthodox researchinstitute.org>. (2020, September, 26). 
3 Книга правил (2010). Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых 

Отец. (2010). Москва: Издательство святителя Льва, Папы Римского, 63. 
4 Вальсамон (2012). Коментар на 28 канон Четвертого Вселенського Собору. RALLIS AND POTLIS, 

Constitution of the Divine and Sacred canons. The Classics of Eastern Orthodox Canon Law. Never Was 

<https://zonaras.wordpress.com/ 2012/10/24/the-classics-of-eastern-orthodox-canon-law>. (2020, September, 26). 
5 Пантелеймон (Родопулос) (2016). Територіальні юрисдикції відповідно до православного канонічного права. 

Феномен етнофілетизму у наш час. Never Was. <http://vira.in.ua/texts/rodopoulos_jurisdictions_ua.htm>.  

(2020, September, 26). 
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Domestic researchers who emigrated to Canada, such as S. Savchuk and Y. Mulyk-Lutsyk, give 

the following explanation to the above-mentioned canons. The notion of the "practice of the Church Fathers" 

implied the following algorithm of action: church leaders who were in the closest location to a certain "barbaric" 

territory, which according to canonical precepts was no man’s land, sent their missionaries there. Thus 

the diaspora church was formed, which had to be supported and teach the faith in the early stages of formation. 

After the end of the period of growth of such a church in the diaspora, missionaries from the mother church had 

to cease their activities, as a new autocephalous church should be formed, and no other recognized local church 

could claim on its territory1. These researchers believe, and the author agrees with them, that the "barbarian 

lands", in terms of canon law and church traditions, were "no man’s land". Thus, each of the Local Churches 

could claim the guardianship over these lands. This is how the ideal of missionary work should theoretically be 

formed. Every nation has the right to preach the true faith to its neighbors. At the same time, according to 

the 34th apostolic rule, each of the nations has the opportunity to form its own autocephalous church2. 

It is worth mentioning that the ancient right of recognized Local Churches to the possibility of missionary 

activity outside the "οικουμενε" (the empire of those times) has not been abolished. Thus, even today the 

hierarchs of different churches have the opportunity to send the preachers of Orthodoxy to countries where the 

Protestant or Catholic population is heterodox3. Representatives of the Local Churches were guided by such 

provisions in the 19th and 20th centuries, when numerous parishes were founded outside their canonical 

territories. At the end of the XIX century there was a significant wave of immigration to North America. 

In a foreign country, the Orthodox population was united not only by national but also by confessional 

factor. Thus, numerous Orthodox parishes were formed in the lands of non-believers. Naturally, priests were 

invited to such parishes from their own countries of origin. Representatives of the Greek diaspora were 

especially active, with forming 138 parishes in the United States in just 20 years4. The development of the 

parish network forced the establishment of the first dioceses. As parishes were created chaotically, there was 

no territorial division. Thus, representatives of different Local Churches formed parallel dioceses in one 

territory. This led to a violation of the 8th rule of the First "Let there be no two bishops in one city", and the 

12th rule of the Fourth Ecumenical Council "Let there be no two bishops in one city"5. 

Historically, a situation has been formed, when different jurisdictions coexisted in the same territory, 

which is directly contrary to church traditions and canons. However, in fairness, this situation was justified to 

some extent, as it had objective reasons. The fundamental reason for this is the transformation in the relationship 

between national and ecclesiastical jurisdiction. Leading French theologian Olivier Clement asserts that 

the situation with the diaspora was due to a change in the church paradigm in the XIX century. Prior to that, it 

was believed that the national comes through the church, and at the end of the XIX – XX centuries the following 

approach was formed: the church through the national6. As the emigrants had a much sharpened sense of 

national consciousness and memory, their native church was transformed into a basic element of culture. While 

the identification of the population by religious affiliation dominated in the Homeland, then in the new 

conditions – national consciousness and culture. The domestic theologian O. Sagan notes in this vein. Over the 

centuries of existence in different countries, the church life has been assimilated with the traditions and language 

of nations. The cosmopolitan nature of Orthodoxy was gradually lost in the twentieth century. One way or 

another, the Orthodox Church has become a national-state institution. The phenomenon of "Ukrainian", 

"Bulgarian", "Greek" Orthodoxy was formed, which in theory does not correspond to the traditions 

of the church7. Therefore, the names Bulgarian Orthodox Church or Russian Orthodox Church and others are 

incorrect. It would be correct to say the Orthodox Church in Bulgaria. 

 
1 Савчук, С., Мулик-Луцик, Ю. (1985). Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді.  

Період зародження ідеї оснування Української Греко-Православної церкви в Канаді, 2. Вінніпег: Екклезія, 12. 
2 Лист судді Михайла Стечишина до архипресв. д-ра С. В. Савчука від 9 липня 1962 року. Мулик-Луцик, Ю. 

(1987). Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Українська греко-православна церква 

в Канаді в юрисдикції митр. Германоса, 3. Вінніпег: Екклезія, 336. 
3 Савчук С., Мулик-Луцик Ю. (1985). Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Т. 2.  

Період зародження ідеї оснування Української Греко-Православної церкви в Канаді. Вінніпег: Екклезія, 22. 
4 FitzGerald, T. (1995). The Orthodox Church. Westport: Greenwood Press, 26. 
5 Книга правил (2010). Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых 

Отец. (2010). Москва: Издательство святителя Льва, Папы Римского, 36, 57. 
6 Клеман, О. (1998). Роль и значение православной диаспоры в Западной Европе.  Соборность: Сборник 

избранных статей из журнала Содружества св. Албания и преп. Сергия. Москва: Библейско-богословский 

ин-т св. апостола Андрея. Never Was <http://www.religare.ru/article2252.htm>. (2020, September, 26). 
7 Саган, О. (2004). Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. Київ: Світ Знань, 149. 
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It happened so, that people in exile identified themselves not just with Orthodoxy in general, but with 
a specific Local Church, to which they belonged in the Homeland. Therefore, parishes were not created by 
missionaries, but were initiated by the laity themselves. In turn, the church leadership considered it their duty 
to meet the needs of the faithful, and therefore appointed priests from the Homeland. 

Another important factor that led to the formation of parallel jurisdictions in the Orthodox diaspora was 
significant political and social transformations. The two world wars, the communist regime in a number 
of countries, and in particular in the USSR, the formation of socialist power led to the loss of a stable link between 
the diaspora and the mother church. In addition, the world situation did not contribute to the establishment of 
dialogue and conciliar life between the Local Churches, and sometimes made it completely impossible. 

The above factors have established the poly-jurisdiction of the churches of the Orthodox diaspora 
as a stable phenomenon. The prevailing situation confused the representatives of most Local Churches. 
Accordingly, there was a need to develop canonical ways to overcome the church crisis, as well as to address 
the important issue of subordination and administrative structure of the diaspora. 

In the early XX century two main approaches to potentially resolving the conflict with the Orthodox 
diaspora were formed. The first provides an opportunity for each of the Local Churches to carry out 
missionary work in countries where Orthodoxy is absent (not dominant). In addition, the mother church 
should be able to take care of its faithful ones, even if they are outside the Homeland. Thus, this approach 
allows the possibility of existing for several parallel jurisdictions in one territory. Representatives 
of recognized churches preach the faith and establish parishes under the control of their mother church. Thus 
new dioceses are formed, the boundaries of which can be superimposed on similar diocesan formations of 
another Local Church. Although this contradicts the canons, the practice of the XIX – XX centuries confirmed 
such church experience as an acceptable one. 

The second approach testifies to the exclusive right of the Patriarchate of Constantinople, as the first 
among equals, to take care of the churches of the diaspora. The Ecumenical Throne is based on certain decrees 
and rules of the ancient church. In particular, the 28th canon of the Fourth Ecumenical Council states: 
"…Therefore, only the metropolitans of the Pontic, Asian and Thracian regions, as well as bishops 
for foreigners ("barbarians") should be appointed by the above-mentioned Holy See of the Holy Church 
of Constantinople." Further, according to the text of the rule, it is a question of the possibility of episcopal 
ordination by the metropolitans of the respective regions, and the ordination of the metropolitans themselves 
should be carried out by the hierarch of Constantinople1. Thus, the metropolitan is to some extent independent 
of the archiereus of the capital chair, he himself manages the church life in the country entrusted to him, 
but the appointment of the metropolitan himself already depends on Constantinople. 

Based on this rule, which has not been repealed in any way, the hierarchs of the Ecumenical 
Patriarchate claim sole authority over the churches of the diaspora. Greek theologians understand the term 
"barbarian lands" to mean all territories that were not under the control of the Byzantine-Roman Empire at 
the time of the convening of the Fourth Ecumenical Council (at 451 year), and there were no Orthodox 
churches in them. 

Thus, the two American continents and Australia fit the interpretation of "barbarian lands" precisely2. 
In addition, the 2nd Rule of the Second Ecumenical Council, to which the Ecumenical Throne appeals, 
prohibits the bishop from extending power to other regions and performing sacraments there. The only 
exception is an invitation to episcopal ordination. Thus, the Patriarchate of Constantinople considers the 
formation of dioceses of Local Churches in the Diaspora (the territory of Western Europe, Australia and 
North and South America) as a direct violation of the above ecclesiastical resolutions. 

The point of view of the Patriarchate of Constantinople on issues of the diaspora is shared by churches 
of Greek origin, such as the Throne of Alexandria. Its hierarchs believe that those regions that are 
geographically located outside the recognized autocephalous churches, jurisdictionally belong to 
Constantinople. The mother church, outside its territory, can include only those lands that were enlightened 
by Orthodoxy through missionary activity3. 

The Russian Orthodox Church offers a radically opposite approach. In the middle of the last century, 
Professor S. Troitsky formed the main theses in which he substantiated the illegality of Constantinople’s 
encroachments on the Orthodox diaspora. In particular, the essence of his opinion is that the "barbarians" 

 
1 Книга правил (2010). Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых 

Отец. (2010). Москва: Издательство святителя Льва, Папы Римского, 63. 
2 Варфоломей (2008). Приобщение к таинству: Православие в третьем тисячелетии. Москва: Эксмо, 368. 
3 Хомчук, О. (2002). Церква поза церковною огорожею. Розколи і руйнації Української православної церкви 

в пошуках "константинопільського визнання". Чікаго, 125. 
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of the Ecumenical Councils times are not the whole world, but only the "barbarians" who lived in the 
Thracian, Pontic and Asian regions. Thus, relying on ancient commentators on conciliar decrees, Troitsky 
argues that the Fourth Council authorized the Patriarchate of Constantinople to take care of the diaspora 
in the East. At the same time, the powers of Constantinople do not prevent the representatives of other Local 
Churches from taking care of the diaspora in other "barbarian lands"1. The professor believes that every Local 
Church not only has the right, but also it is its duty to send missionaries to preach in neutral territories where 
there is no Orthodox faith. This view is in line with the words of the Gospel: "Go and make disciples of all 
nations" (Matthew 28: 19-20). When a certain controversial situation arises regarding the jurisdiction 
of a particular parish or an entire diocese, the principle of prescription should be decisive here. The 17th rule 
of the Sixth Ecumenical Council states that the parish must be under the authority of the bishop if it has been 
subject to him for more than 30 years2. 

Doctor of Church History Konstantin Skurat also criticized the claims of the Patriarchate 

of Constantinople for a special role in the management of the diaspora. While analyzing the book 

of the hierarch of the Church of Constantinople, Metropolitan Maxim of Sardinia, K. Skurat argues with 

the author about the primacy of the Patriarch of Constantinople in the management of the diaspora. 

In particular, the Russian church historian believed that the "primacy of honor" did not give the Patriarch 

of Constantinople the prerogative of power and authority as a universal arbiter3. 

A similar view is held by representatives of the ancient Church of Antioch. In particular, the first 

hierarch of the Antioch Orthodox Church in North America, Philip (Saliba), believes that the already 

mentioned 28th rule of the Fourth Council was due to the political and religious circumstances of that period. 

Constantinople, as the capital’s chair, certainly had a considerable influence on the general church policy. 

After the fall of Constantinople and the whole empire, Fanar could not claim leadership in the ecclesiastical 

sphere. The Metropolitan is in solidarity with the position of the Russian Church that Constantinople was 

endowed with powers only in a few "barbaric" regions, and not in the whole world. The bishop proposes the 

administrative unification of the representatives of all diaspora churches into a single independent Local 

Church. The existence of parallel jurisdictions is unacceptable because it violates the apostolic tradition and 

the rules of the councils. The problem of the diaspora is complex and needs a conciliar solution. However, as 

long as the Ecumenical Throne appeals to a historical primacy that is long gone today and is irrelevant in 

today’s geopolitical and religious context, it will be impossible to do so. 

One of the possible ways out of the prevailing situation is the universal conciliar recognition of the 

currently existing diaspora churches of canonical origin. It means that, for example, in Canada, the Orthodox 

Church of Canada must be recognized as autocephalous one, and its jurisdiction in this country must include 

all dioceses of those churches that are already recognized and are part of the Orthodox diptychs. The 

management of such a newly established church must be transferred to the local Council of Bishops, which 

must include the clergy of all the Local Churches represented in the area. Then it will be possible to carry out 

the apostolic decrees when there is one bishop in one city. Such a newly created autocephalous church will 

have a number of features, as it will be multicultural and national. But there should be no prohibitions for the 

use of the national language of worship and the formation of ethnic groups that would be united by one church 

organization, but would preserve their culture and ritual customs4. 

The Romanian Patriarchate takes an alternative position, which is to grant the right to each of the Local 

Churches to carry out missionary activity in non-Orthodox countries. In addition, the mother church must 

take care of its emigrants wherever they may be. The existence of national churches, which appeared in the 

XIX – XX centuries, allows each of them to be guided by a national rather than a territorial principle. Thus, 

the mother church cannot deprive taking care of parishioners who have emigrated or become adherents of this 

church as a result of its missionary activity. Belonging to a particular nation is the main criterion of the 

autocephalous structure of the Ecumenical Church. The position of the Romanian Patriarchate is based on 

a peculiar interpretation of the 34th Apostolic Rule, which testifies to the existence of one church leader 

for each nation and population. Even if a certain nation is scattered, this does not invalidate the apostolic rule. 

 
1 Троицкий, С. (1947). О границах распростанения права власти Константинопольськой патриархии на "диаспору". 

Журнал Московской патриархии, 11, 41. 
2 Там само, 39. 
3 Скурат, К. (1989). Константинопольский патриархат и проблемы диаспоры. Журнал Московской патриархии, 

10, 48. 
4 Хомчук, О. (2002). Церква поза церковною огорожею. Розколи і руйнації Української православної церкви 

в пошуках "константинопільського визнання". Чікаго, 124. 
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This opinion is defended at the last All-Orthodox meetings by the famous theologian S. Liviu. 

The Ecumenical Patriarch has equal rights with other Local Churches in the formation and management of 

the Orthodox diaspora, as each ethnic group seeks its own preservation and self-identification, including 

in ecclesiastical matters. Emigrant churches are a requirement of the new time, which must be solved to 

reduce tension between local churches1. 

Western European and American theologians and hierarchs defend their right for the church 

autocephaly. In the territory of the New World countries, their own church organizations should be formed, 

which are called to unite representatives of different cultures, emigrants from different lands into a single 

independent church and elect their Primate on the basis of Orthodox tradition and canons. "Diaspora 

consciousness" must be a thing of the past. Orthodoxy is experiencing a deep crisis today, so the proclamation 

of the autocephaly of the churches of America and Western Europe will lead to a new stage in the 

development of the Ecumenical Church. This will potentially increase the level of Orthodox consciousness 

and its presence in the world. The current situation around the Orthodox diaspora contradicts the teachings 

of the Church Fathers. Missionary activity in such countries is not focused on the conversion of new 

adherents, but on the struggle for supremacy and the right to form one’s own jurisdiction in that territory. It is 

necessary to take concrete steps and self-sacrifice an ambition in order to preserve interfaith peace and adhere 

to the Orthodox tradition2. 

Summing up, we note that the modern structure of the Ecumenical Church has a number of shortcomings. 

Each of the ecclesiastical regions founded by the apostles was inherently independent. Over time, following the 

example of the state-administrative system, the church has developed its own division of government. Today, 

the Ecumenical Church, being united in its essence, is divided into independent autocephalous churches, each 

of which is self-governing and has clear boundaries of jurisdiction. At the same time, the concept of "barbarian 

lands" has been emerging since the time of the Fourth Ecumenical Council, which correlates with the modern 

diaspora. The borders of the Byzantine-Roman Empire were clearly divided between the five ancient 

patriarchates, which, having formed the theory of "pentarchy", hoped for a lifelong rule of the universal church. 

However, with the discovery of new continents and with the proclamation in the ХІХ century of the concept of 

new national churches, the situation in the Orthodox world changed dramatically. 

As a result of significant migration of the population in the XIX-XX centuries, a number of churches 

were formed, which do not have a direct apostolic origin, but are daughter formations of the mainland mother 

churches. Today in the world such a phenomenon is agreed to be considered the "Orthodox diaspora". Each 

of the recognized churches claims the care of its own church in the diaspora. The relationship between the 

"lands of the barbarians" and the modern "diaspora" is considered differently by different Local Churches. 

The Greek churches prefer the primacy of the anteriority of the Ecumenical Patriarch, who, based on several 

rules of the Ecumenical Councils, has the right to register believers who lives outside the empire. In terms of 

the XXI century, a significant number of Local Churches, such as the Antioch Orthodox Church, the Russian 

Orthodox Church, and the Romanian Orthodox Church, believe that the claims of the Patriarch 

of Constantinople are unfounded. Today he has lost the prerogative of the capital’s chair, and accordingly, 

the canons that gave him precedence in matters of guardianship of "barbarian lands" cannot apply today. 

Most Local Churches insist on convening a special meeting of the Primates or the Ecumenical Council to help 

resolve the diaspora issue. The Great All-Orthodox Assembly, which took place in Crete in 2016, did not 

provide a clear answer to the question of the jurisdiction of the Orthodox diaspora. Despite the adopted 

document "Orthodox Diaspora", the problem of the diaspora remains relevant, as it directly violates a number 

of canons, the main of which is the presence of several hierarchs with the same titles in the same territory. 

The collegial advisory body proposing the creation of the Council of Crete will not resolve the canonical 

conflicts in any way. Therefore, the problem of jurisdictional registration of the Orthodox diaspora 

in the XXI century remains open, so it needs further scientific research. 

Naturally, Constantinople defends its own historical prerogative in this matter. It is opposed by 

a number of churches, led by the Moscow Patriarchate, which promotes the possibility of missionary activity 

of any recognized local churches. Each of them has the right to register emigrants and parishes formed as a 

result of their missionary work. Modern theologians and uninvolved hierarchs are inclined to believe that the 

formation of new autocephalous churches instead of diaspora churches is necessary, and that will solve 

problems and canonically resolve the current situation in the Ecumenical Church. 

 
1 Ливиу, С. (1951). Православная диаспора. Журнал Московской патриархии, 6, 27. 
2 Кыржелев, А. (2003). Проблемы церковного устройства современного православия. Континент. Never Was. 

<http://magazines.russ.ru/continent/ 2003/117/kyrl16. html>. (2020, September, 26). 
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Постановка проблеми. Людина у всій своїй багатогранності є найголовнішим об’єктом 

дослідження для філософа та філософського антрополога. З одного боку, людина – самодостатня 

одиниця всього сущого, з іншого боку – багаторівнева система. Це складна система, яка являє собою 

єдність фізичного, природного, духовного і соціального начал, спадкової та віковічної складової. 

Людина – це також динамічна єдність процесів, які йдуть на різних рівнях її існування, і одночасно 

саморегулююча, самовдосконалююча, самовідроджуюча система, що перебуває 

в багатокомпонентному зв’язку із загальною системою буття. Водночас філософи та антропологи 

констатують, що людина – найважчий об’єкт для пізнання, оскільки постійно знаходиться в стані 

безперервного потоку змін і в низці безупинно мінливих складових буття. Як найвищий і 

найдосконаліший щабель світобудови, відповідно через те і постійно неосяжний для повного 

пізнання, феномен людини знову і знову є в осерді філософської думки. 

Актуальність теми особливо зростає в умовах глобалізації, наближення світової кризи і 

пандемії, враховуючи комплексність та складність найбільш унікальної й незбагненної системи 

універсуму – людини, і справедливо визначаючи її місце як найголовнішого об’єкта в світі, від діянь 

якої залежить доля всесвіту та людства в тому числі. І сьогодні значення сутності людини як 

особистості, її формування і соціокультурна реалізація як проблема виходить на перший план на новому 

сучасному рівні філософського осмислення. Новизна постановки наукової проблеми у статті полягає 

у тому, що аналіз ключових моментів життєвого шляху Йоганна Фрідріха Шиллера як наочного 

прикладу самоформування унікальної особистості великого мислителя кінця XVIII – початку 

XIX століть дозволяє аргументувати та теоретично розгорнути складену концепцію особистості 

в філософії Шиллера, зокрема представленої в «Листах про естетичне виховання людини». 
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З огляду на необхідність філософського осмислення матеріалу, що відноситься до людини і 

людського суспільства, також враховуючи аналіз форми та змісту соціально-культурного процесу, 

з одного боку, й частини щодо цілого – з іншого, у нашому дослідженні застосовуються 

герменевтична, філософсько-антропологічна та аналітична методології. Названі методи дозволяють 

розширити горизонти гуманітарного пізнання новочасної особистості і трактувати розумову 

діяльність Фрідріха Шиллера як культуротворчу діяльність певного виразного типу історичного 

суб’єкта, що втілює як німецьку ідеологію своєї доби, так і новий тип духовного зростання, 

зумовлений не лише культурною епохою, а і власним особистим духовним та життєвим досвідом, 

філософським становленням. Застосування цих методів засновано на врахуванні не тільки 

антропологічного, але й онтологічного та естетичного ракурсів концепції виховання особистості, як 

есенціалістського, так і екзистенціального розуміння й тлумачення особистісного росту. 

Метою статті є опис комплексу соціально-значущих рис особистості в філософії Ф. Шиллера, 

який репрезентує гармонійно-цілісну систему поглядів німецького мислителя. На основі 

виокремлення цього комплексу пропонується провести аналіз розуміння і трактування особистості, її 

концептуалізацію у філософській творчості Ф. Шиллера, що складає завдання даного наукового 

дослідження. 

Ступінь дослідження, аналіз останніх публікацій. Говорячи про ступінь розробки даної 

проблематики, перш за все, ми розглядаємо безпосередньо програмний твір Фрідріха Шиллера 

«Листи про естетичне виховання людини», в якому відображені основні філософські ідеї мислителя 

щодо питання концепції особистості людини1.. 

Аналізу становлення особистості самого Фрідріха Шиллера присвячена праця філософа, 

культуролога та письменника Рюдигера Сафранського «Шиллер, або Відкриття німецького 

ідеалізму»2. Значною також є робота біографа Ф. Шиллера Петера Ланштейна «Життя Шиллера», 

в якій через життєпис німецького поета і драматурга викладено формування людського і творчого 

образу3. Доповнили наше дослідження наступні праці: про фактори еволюції досконалої 

особистості – матеріали дослідження літературознавця й фахівця з німецької літератури Франца 

Шиллера «Фрідріх Шиллер. Життя і творчість»4; про становлення духовної індивідуальності через 

«перетворення» і мистецтво, про визначення значення високого мистецтва для формування 

доброчесної і щасливої людини дослідження І.А. Бирич «Краса врятує світ. Шиллер про природу 

людини і виховання»5. Також це етично-естетичні праці про порушення цілісності індивіда й 

нездатності людини через цю прикрість розвинути гармонію своєї сутності, наприклад, В. Асмус 

«Шиллер як філософ і естетик»6. 

Особливо цікавими в контексті нашого дослідження є спогади І.В. Гете про Ф. Шиллера 

(з книги І.П. Еккермана), на матеріалі яких є можливість знайти відповідність між внутрішньою 

складовою і її формальним дзеркальним відображенням у зовнішньому, у зовнішній репрезентації7. 

Вважаємо невирішеними раніше частини загальної наукової проблеми, яким присвячуємо 

означену статтю, а саме: на наявному великому біографічному матеріалі дослідити становлення 

великої історичної особистості світового значення Фрідріха Шиллера, проаналізувати з філософсько-

антропологічної позиції причинно-наслідкових зв’язки між теоретичною концепцією особистості 

в філософії Шиллера та філософським праксисом його життя, практичними програмами його 

виховання та освіти, а також реалізацію у навчальних стратегіях цілісної системи поглядів філософа, 

заснованої на загальногармонійних, міждисциплінарних началах, що може бути використано 

в подальшій науковій роботі з міждисциплінарних та транс дисциплінарних досліджень, у виховній і 

освітній діяльності. 

 
1 Шиллер, Ф. (1957). Письма об эстетическом воспитании человека. Шиллер, Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: 

Художественная литература, 6, 251-358. 
2 Сафрански, Р. (2007). Шиллер, или Открытие немецкого идеализма. Москва: Текст, 557. 
3 Ланштейн, П. (1984). Жизнь Шиллера. Москва: Радуга, 408. 
4 Шиллер, Ф. П. (1955). Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. Москва: Художественная література, 431. 
5 Бирич, И. А. (2005). Красота спасет мир. Шиллер о природе человека и воспитании. Антология гуманной 

педагогики. Шиллер. Москва: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 5-23. 
6 Асмус, В. (1957). Шиллер как философ и эстетик. Шиллер Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: Художественная 

литература, 6, 665-725. 
7 Эккерман, И.П. (2005). И.В. Гете о Ф. Шиллере. Антология гуманной педагогики. Москва: Издательский Дом 

Шалвы Амонашвили, 5-23; 167-182. 
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Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. 

Перш ніж почати розгляд концепції особистості, викладеної у філософії та естетиці 

Ф. Шиллера, ми розглянемо безпосередньо формування особистості самого Шиллера. На наше 

переконання, тільки та система виховання справедливо вибудувана, міцна і життєздатна, яка 

базується на практичному досвіді. Події та всі обставини життя Шиллера постійно вдосконалювали й 

формували сильний і гармонійно розвинений образ з відповідними високоморальними принципами. 

Умовно можна розділити життєвий шлях Шиллера на два важливі етапи. Перший етап – дитинство і 

юність, які у своєму дослідженні ми позначимо терміном «передвизначеність», тим самим 

підкреслюючи зумовленість екзистенціального вибору і вчинків філософа безпосереднім 

педагогічним впливом батьків Шиллера. Детально вивчаючи матеріали біографії мислителя, ми 

бачимо, що події ведуть юного Фрідріха тими дорогами, які дозволяють юнаку отримувати той самий 

необхідний досвід, котрий є визначальним для подальших дій і вчинків майбутнього духовного 

авторитета Німеччини. Духовною основою сім’ї Шиллерів була лютеранська віра, течія пієтізм1, що 

формувало ціннісні моральні якості внутрішнього «я» німецького мислителя2. Культура аскез, що 

передбачає суворе самообмеження до мінімалізму3, безумовна любов і доброта до людей, яка була 

присутня в родині, культивування любові до ворогів і заміна ненависті любов’ю – наприклад, батько 

називає бажаного сина ім’ям ворога, Фрідріхом4, з усіма цими виховними зразками поведінки Шиллер 

стикався з дитинства. 

Завдяки сутності якостей характерів старшого і молодшого покоління, батьки для Шиллера 

становлять важливий приклад для наслідування. У сім’ї виховувалася розумність вчинків через 

протестантське «всупереч усьому», хоробрість, сила волі, спрага діяльності, творчість і пристрасне 

бажання здобувати знання. Завдяки таким унікальним ціннісним якостям сформувалася наповнена 

великим смисловим змістом цілеспрямована натура, духовно укріплена і здатна 

самовдосконалюватися. З іншого боку, Шиллер в юні роки, починаючи від раннього дитинства, 

з огляду на усвідомлену цілеспрямованість сім’ї та відсутність неробства, отримав глибокі з певною 

широтою знання, дякуючи наполегливій праці та самоосвіті5. 

Головною характеристикою другого етапу життя Шиллера є екзистенційний вибір, який 

обраний ним самим, без сторонніх впливів, і проявлена ним дисципліна щодо цього вибору. 

Постійні обмежені матеріальні умови життя й насиченість та відповідальність вибору були 

дуже значущими, доленосними: Шиллер постійно удосконалювався і переходив на новий рівень 

соціальної реалізації, філософської систематизації оточуючого життя6. При необхідності додаткової 

освіти, Шиллер усвідомлено навчався і перетворював існуючу на той час німецьку дійсність. 

Наприклад, він на ціле десятиліття йде від художньої творчості, щоб ґрунтовно вивчати історію, 

філософію й естетику, аби бути на висоті історичних, філософських і мистецьких знань своєї доби. 

Філософ був переконаний, що освіта міняє внутрішню складову людини, і стверджував, що стане 

зовсім іншою людиною7. Шиллер усвідомлено працював із самим собою за моделлю: життя-драма і 

життя-театральна постановка, тому що бажав знайти те, для чого насамперед він створений8, це 

драматургічне начало було постійним у його біографії, але зазнавало різного змістового наповнення. 

Шиллер усвідомлено вивчав і створював себе, здобуваючи енергію через ентузіазм і зміцнюючи 

розумність. Сформувавши себе на певному рівні, Шиллер вже знав про свою геніальність. Він 

говорить про себе, що він досить впевнений у собі, щоб «самому претендувати на геніальність»9. 

Шиллер створював себе як досконалу особистість, як скульптор творить натуру. Змінюючи 

внутрішній зміст, він ліпив себе ззовні – створював форму. Досконалість Шиллера – це досягнення 

 
1 Овсиенко, В. Г. (2020). Пиетизм. Новая философская энциклопедия. Сайт Института Философии Российской 

Академии Наук <http://iph.ras.ru/elib/2317.html> (2020, листопад, 12). 
2 Шиллер, Ф. П. (1955). Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. Москва: Художественная література, 15. 
3 Яблоков, И. Н. (ред.) (1993). Религиоведение. Москва: Гардарики, 350. 
4 Ланштейн, П. (1984). Жизнь Шиллера. Москва: Радуга, 14. 
5 Гугнин, А. (1984). Фридрих Шиллер и его новая биография. Ланштейн П. Жизнь Шиллера. Москва: Радуга, 

384. 
6 Эккерман, И.П. (2005). И.В. Гете о Ф. Шиллере. Антология гуманной педагогики. Москва: Издательский Дом 

Шалвы Амонашвили, 168. 
7 Шиллер, Ф. П. (1955). Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. Москва: Художественная література, 124. 
8 Сафрански, Р. (2007). Шиллер, или Открытие немецкого идеализма. Москва: Текст, 10. 
9 Там само, 412. 
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досконалої краси внутрішньої і зовнішньої. Цікаво провести порівняння між описом внутрішнього 

змісту і зовнішньої відповідності в спогадах І.В. Гете про Ф. Шиллера: «Німцеві потрібна певна 

серйозність, певна велич думки, багатство і повнота внутрішнього життя, ось чому всі так високо 

ставлять Шиллера»1. Далі у спогадах зазначається, що стиль письменника є точним зліпком його 

внутрішнього світу і що ясність стилю письменника походить від ясності, яка панує в його душі. При 

виборі величі стилю відповідно велич має бути присутня в натурі самого мислителя2. Про зовнішній 

вигляд Шиллера Гете відгукується наступним чином: «Його статура, його хода, коли він йшов по 

вулиці, кожен його рух був виповнений гордості, тільки очі світилися лагідністю. Все в ньому було 

гордовито велично. І талант його був таким самим, як його тілесна стать»3. Ми розуміємо, виходячи 

з цих рядків, що внутрішній зміст і зовнішня форма Шиллера перебувають в повній гармонії і 

відповідності. І сам Шиллер повністю це усвідомлює і задоволений такою єдністю, про що говорить 

гордовита і велична постава і лагідність погляду, Шиллер постійно працював над собою і 

вдосконалювався. Той же І.В. Гете згадує, що кожного тижня Шиллер був іншим, ще мудрішим. 

І І.В. Гете залишалося тільки одне, кожен раз дивуватися ще більшої його начитаності, вченості, 

більшої зрілості суджень4. Завдяки зростанню почуття власної гідності, Шиллер зміг дати волю всім 

своїм силам, і його соціокультурна реалізація досягла світового рівня. Ставши знаменитим і 

публічним, він стає зразком для багатьох інших. Таким чином, ми розглянули шлях усвідомленого 

цілеспрямованого створення Шиллером свого «я» на підставі передвизначеності в першій частині 

життя і формування-формотворення досконалої особистості – великого письменника і мислителя 

національного і світового значення Фрідріха Шиллера – у другій. 

Далі ми розглянемо концепцію особистості, викладену Шиллером в «Листах про естетичне 

виховання людини»5. Р. Сафранскі пише про те, що Шиллер, починаючи переробляти і доповнювати 

листи до герцога фон Августенбурга, приступив до «Листів про естетичне виховання людського 

роду». Проте в російському перекладі Е. Радлова ми бачимо звуження поняття «людського роду» 

до поняття «людина», а саме: «Листи про естетичне виховання людини»6. Насправді, в тексті роботи 

присутне визначення «людини» як частини цілого, тобто «людського роду»7. Ці два терміни 

взаємопов’язані та розглядаються відповідно до їхнього місця в системі понять філософа. У своїй 

праці Ф. Шиллер припускав розгляд питань більш широкого кола. Частково вони вже були викладені 

в інших роботах. У «Листах» ж філософ збирався їх об’єднати в «велику» теорію. Що в підсумку йому 

і вдалось зробити, оскільки «Листи про естетичне виховання людини» охоплюють історико-

філософські, суспільно-теоретичні, культурно-антропологічні і трансцендентально-філософські 

завдання8. Отже, на справедливу думку Р. Сафранського, «Листи» стають з теоретичної точки зору 

надзвичайно багатим твором і є засадничим документом теорії Нового часу. Також одночасно ця 

праця є фундаментальною онтологією естетики в широкому сенсі цього слова. 

Фрідріх Шиллер весь свій потенціал художника, філософа і просвітителя спрямовує 

на розкриття людини як цілісної системи. Саме видатна постать такого масштабу здатна 

сформулювати всеосяжну концепцію особистості, в якій відводиться людині ключова роль у всесвіті, 

з огляду на наявність в неї «задатків божественності»9. Така постать здатна перетворити насамперед 

саму себе, а через себе своє оточення і все суспільство. Ф. Шиллер підкреслює вплив філософії 

І. Канта на його філософсько-естетичні погляди. Зокрема, ідеї філософа про етичне та естетичне 

виховання людини стали теоретичним джерелом ідей Шиллера про антропологічний тип людини. 

Отже, в розгляді «драми часу Шиллера» поставлено принципове питання: яким чином допомогти 

людині, яка вже спрямована в бік «занепаду», незалежно від того, в яких «крайнощах» вона 
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2 Там само. 
3 Там само, 168. 
4 Там само. 
5 Шиллер, Ф. (1957). Письма об эстетическом воспитании человека. Шиллер, Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: 

Художественная литература, 6, 251-358. 
6 Сафрански, Р. (2007). Шиллер, или Открытие немецкого идеализма. Москва: Текст, 416. 
7 Там само. 
8 Там само, 417. 
9 Шиллер, Ф. (1957). Письма об эстетическом воспитании человека. Шиллер, Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: 

Художественная литература, 6, 286. 
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знаходиться? Вихід із цього становища, рішення на досвіді зазначеної політичної проблеми Шиллер 

бачить в естетиці, бо шлях до свободи пролягає лише через красу1: краса повинна вивести людей 

на істинний шлях і її потрібно розуміти як необхідну умову людської істоти. Розвиток почуття краси 

робить нрави тонкішими. З досвіду Шиллера, розвинений смак зазвичай супроводжуєь ясність 

розуму, сприйнятливість почуття, вільнодумство і навіть гідна поведінка2. Шиллер стверджує, 

естетичне виховання особистості і є шлях до оновлення особистості. Справжнє мистецтво, що має 

в основі духовні орієнтири, має цілющу силу і при трансляції реципієнту одночасно передається ця 

сила в тому обсязі, в якому присутня спочатку. 

Із союзу можливого з необхідним, за словами Шиллера, народжується ідеал. Але не кожному, 

у кого в душі горить цей ідеал, дається творчий спокій і велике терпіння. У людини, яка відчуває, 

займається ентузіазм внаслідок нещасть людського роду. І полум’яне бажання прагне до діяльності. 

Здатністю і діяльністю людського духу є розум. Чисте моральне прагнення, прискорені дії розуму 

спрямовуються до безумовного. Для розуму немає часу, і майбутнє стає сучасним. І, як пояснює 

Шиллер, для розуму, який не знає кордонів, напрям є вже звершенням, і шлях уже пройдено, 

оскільки на нього вступили. Можливе завдання розуму людина здатна цілком вирішити тільки 

на висоті досконалості свого буття. Це в справжньому значенні слова ідея її людської природи, 

тобто щось нескінченне, до чого вона в зміні часу може поступово наближатися, ніколи 

не досягаючи цієї мети. 

Інструментом саморегуляції суб’єкта (людини) своєї поведінки та діяльності Шиллер визнає 

волю. Шиллер визначає наступним чином: воля має абсолютно вільний вибір між обов’язком і 

схильністю, і ніякий фізичний примус не має втручатися до «царської прерогативи» його особистості. 

І щоб зберегти людині цю здатність вибирати і залишитися позитивною ланкою в причинному зв’язку 

сил, необхідно, щоб її спонукання були б настільки згодні з її розумом, що могли б стати загальним 

законом3. 

Говорячи про обов’язок, який дозволяє індивіду бути моральним, що покращує внутрішнє «я» 

людини і зміцнює духовну силу, Шиллер цілком доречно зауважує, що кожна людина є 

«громадянином свого часу і громадянином своєї держави». І їй слід у виборі своєї діяльності 

неодмінно керуватися сучасній їй потребою4. Підкреслюючи значення людини у всесвіті та її 

відповідальності як особистісної якості, Шиллер зауважує, що коли «хто носить ім’я людини» і 

«самостійно мислить», зобов’язаний брати участь у «великій долі людства». Кожен має проявити 

небайдужість до блага суспільства, як особистість бути з родом і як «істота розумна» брати участь 

у спільній справі5. 

У роботі приділяється належна увага і поняттю «гідність», як однієї зі складових морально-

етичної категорії людини як антропологічної істоти, ми читаємо: «кожен, хто носить ім’я людини», 

«людина самостійно мисляча», «велика доля людства», «людина і громадянин світу». З одного боку, 

Ф. Шиллер високо цінує людину. Але, з іншого – з метою виховання особистості, збільшення 

позитивної і творчої сили, яка потребує ентузіазму, для підтримки внутрішнього балансу, Шиллер 

вважає за необхідне підвищення самооцінки індивідуума. У фразі – «процес ведеться за законами, які 

людина, як розумна істота, сама може і сама має право визначити» – виражена підтримка і 

заохочення6. Ставлячи людину на чільне місце, Шиллер вважає, що «все повинно підкоритися вищій 

кінцевій меті, яку розум проголосив в особі людини»7. 

Про людину моральну Ф. Шиллер пише, що проста закономірність повинна їй служити законом 

і що панування законів сприяло б «розвитку морального характеру, служило б чуттєвою запорукою 

незримої моральності»8. У своїй роботі Шиллер далі пояснює, що домінування морального характеру 

в народі «може зробити безболісне перетворення держави за моральними принципами»9. 

Л. Лозинська підкреслює, що проголошений Ф. Шиллером формуючий вплив мистецтва 

 
1 Там само, 254. 
2 Там само, 279. 
3 Там само, 258. 
4 Там само, 253. 
5 Там само, 254. 
6 Там само, 254. 
7 Там само, 256. 
8 Там само, 257. 
9 Там само, 257. 
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на громадянина є достатньо великим. Мистецтво, сприяючи розквіту всіх його духовних сил, виховує 

громадянина, готує його до практичного життя1. 

Звертаючись до проблеми «людини і громадянина світу», Ф. Шиллер високо піднімає статус 

людини як «розумної істоти», котра може й має право встановити закони, за якими вирішується 

не тільки її власна справа, але і йде великий процес – загальна розмова про «велику долю людства». 

І в цій розмові має взяти участь той, хто «носить им’я людини» і «самостійно мислить». Далі Шиллер 

пише, що людина повинна служити роду (людському): «всякий, хто здатний поставити себе в центр 

цілого і свою особистість злити з родом, може вважати себе засідателем в цьому суді розуму». 

Як художник слова і філософ, що тонко відчуває природу людини, Шиллер образотворчими 

прийомами виділяє особливість і винятковість людини, зміцнюючи віру в себе, і висловлює 

впевненість в тому, що людина в силах і здатна подбати про людство в цілому, маючи на увазі ціле, і 

про себе в тому числі, маючи на увазі частину цілого. І в такому випадку, «індивід перетворюється 

в рід». Втрачаючи всі обмеження, людина стає з кількісної одиниці ідейною. І тут уже ми бачимо 

не індивідів, а рід, вони представляють інтереси всіх2. 

Повага – одна з найважливіших вимог моральності, яка є провідним чинником формування 

особистості та всього, що пов’язано з людиною і через неї – з усім іншим у світобудові. Повага, як 

визнання чеснот вже існуючих або, можливо і таких, які формуються, є прийняття всього того, що 

називається людина – це любов. Тільки приймаючи всю систему під назвою людина, ми даємо віру і 

впевненість на формування особистості. Повага до інших є основою доброзичливих взаємин між 

людьми, і також взаєморозуміння, наслідком яких стає гармонійний світопорядок. Важливе місце 

посідає в цьому питанні держава, яка має відповідально піклуватися про людину й формувати її як 

особистість «за допомогою поваги і незримим поширенням панування моральності», пише Шиллер. 

Держава повинна поважати в особистості не тільки об’єктивний і родовий, а й «суб’єктивний і 

специфічний характер»3. Тут йдеться про самостійно функціонуючі програмні явища, які є автономним 

результатом людських діянь. Як точно говорить І.А. Бирич, і ми з нею в цьому погоджуємось, 

Ф. Шиллер заклав традицію найсерйознішого ставлення до такого педагогічного методу, як захоплення 

прекрасним, де б воно не проявлялося, в природі, у вчинку людини або в плодах її натхненної праці. 

По суті, Шиллер першим сформулював необхідність і важливість державного підходу до естетичного 

виховання людини, як мети просвітницької та соціальної політики держави4. 

Ф. Шиллер розкриває поняття співчуття як особливої якості душі людини та зовнішнього 

вираження діяльної внутрішньої любові до ближнього. На думку Шиллера, щоб зробитися жалісною, 

чуйною, швидкою на допомогу людиною, необхідно з’єднання почуття і характеру. 

Необхідно мати здатність сприймати в собі чужу природу, робити власними чужі почуття, і тоді 

ми можемо бути справедливими щодо інших. Інакше можна казати, що це і є поняття «емпатія», 

«емпатичне пізнання». Формування людини, як стверджує Шиллер, це вироблення внутрішньої і 

зовнішньої людини5, він викладає тут не тільки неоплатоністичні погляди, але й мету педагогіки 

Нового часу. 

За Ф. Шиллером, особистість – це те, що в людині стійко перебуває, а те, що безперервно 

змінюється, – її стан. Таким чином, людина є особистістю, що перебуває в певному стані, який 

виникає в часі. І людина як феномен повинна мати виникнення, хоча чистий інтелект в ній вічний. 

Без часу, тобто без виникнення, вона ніколи не стала би певною істотою. Час є умовою всякого 

залежного буття або становлення6. З абсолютного буття людини, або з її розумної природи, виходить 

спонукання до форми, яка прагне звільнити її, внести гармонію в різноманітність її явищ і піклується 

про збереження її особистості при всій змінності станів7. Під «формуванням людини» Ф. Шиллер 

 
1 Лозинская, Л. (1957). Комментарии Шиллер Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: Художественная литература, 

6, 758. 
2 Шиллер, Ф. (1957). Письма об эстетическом воспитании человека. Шиллер, Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: 

Художественная литература, 6, 290. 
3 Там само, 259. 
4 Бирич, И. А. (2005). Красота спасет мир. Шиллер о природе человека и воспитании. Антология гуманной 

педагогики. Шиллер. Москва: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 5. 
5 Шиллер, Ф. (1957). Письма об эстетическом воспитании человека. Шиллер, Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: 

Художественная литература, 6, 294. 
6 Там само, 283-285. 
7 Там само, 288-289. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 97 

розуміє вироблення внутрішньої та зовнішньої людини. Істинно прекрасний характер вимагає 

суворості щодо себе і м’якості щодо інших. Слід також звернути увагу на гармонійне існування 

людини, описане Шиллером. Формула виглядає наступним чином: тільки остільки людина 

самостійна, оскільки поза нею існує реальність; тільки остільки вона сприйнятлива, оскільки в ній є і 

реальність, і вона є мислячою силою. Характер людини має визначати межі темпераменту, бо почуття 

повинні робити вчинки лише на користь духовних сил. Особистість повинна утримувати матеріальне 

спонукання, а сприйнятливість, або природа – спонукання до форми в властивих їм межах1. 

Нарешті Ф. Шиллер підводить до фінальної вершини образу людини і стверджує, що людина, 

поза всяким сумнівом, у своїй особистості носить задатки божественності. Хоча божество, як 

нескінченна істота, не може стверджуватися, але, все ж, слід назвати божественним і те прагнення, 

яке має своїм безконечним завданням безумовне проголошення повноти буття і безумовну єдність, 

що з’являється. Шлях до божества даний людині в її відчуттях»2. 

Таким чином, людина, маючи в своїй особистості «задатки божественності», за філософією 

Ф. Шиллера, повинна бути здатною сприймати істину, щоб нарешті закінчилася вічно триваюча 

«боротьба сліпих сил в політичному світі» і закон гуртожитку «переміг вороже себелюбство». 

Шиллер передбачає, що швидше щось існує в душах людських, перешкоджаючи сприйняттю істини 

і визнанню її. Отже для подолання перешкод на шляху набуття знань необхідна «енергія» в мужності. 

Більшість людей занадто стомлені боротьбою зі злиднями. Досить часто людина охоче надає іншим 

право опіки над своїми поняттями, вона хапається за формули, заготовлені на цей випадок державою, 

представниками політикуму і духовенством. Ці «нещасні люди», як називає їх Ф. Шиллер, 

викликають почуття жалю, а інших, яких благодійна доля звільнила з-під ярма потреби, ми 

зневажаємо. Вони, як правило, заснували всю будівлю свого благополуччя саме на брехні, яка має 

розсіятися при світлі знань. Щоб полюбити мудрість, їм вже наперед слід бути мудрими. 

Освіта змінює сутність людини. Це добре перевірено самим Ф. Шиллером і про це свідчать його 

досягнення як особистості. На думку Ф. Шиллера, просвітництво розуму відображається на характері 

людини та одночасно воно походить від характеру. Звідси виникає нагальна потреба – розвиток 

здатності відчувати, тому що вона сприяє кращому розумінню життя і спонукає до нього3. 

Таким чином, Ф. Шиллер підводить читача до думки, що людина із «задатками 

божественності» з метою кращого розуміння життя і спонуканням до кращого розуміння повинна 

розвивати здатність відчувати, що є «просвітою розуму», що в свою чергу відображається 

на характері і виникає з характеру. 

Ф. Шиллер розкриває зміст понять – «життя», «образ» і «живий образ». Життям називається 

предмет чуттєвого спонукання, виражений загальним поняттям. Це поняття, яке позначає все 

матеріальне буття і все, що безпосередньо перебуває в розпорядженні почуттів. Образ визначається 

як предмет спонукання до форми, виражений загальним поняттям. Це поняття охоплює всі 

формальні властивості предметів і все ставлення їх до мислення. Живий образ – це предмет 

спонукання до гри, тобто є поняттям, яке служить для позначення всіх естетичних властивостей 

явищ, всього того, що називається красою. Далі, пояснює Ф. Шиллер свою філософсько-

антропологічну концепцію, людина, хоча і живе, і має образ, все ж ще тим самим не є живий образ. 

Для цього необхідно, щоб образ людини мав життя, а її життя – образ. Повернувшись до терміну 

«краса», можемо сказати, що, за естетичними переконаннями Ф. Шиллера, краса є загальним 

об’єктом спонукання до гри. Саме гра й тільки гра робить людину досконалою. В досконалості 

людина проявляє свою серйозність, а з красою вона грає. Людина грає тільки тоді, коли вона 

в повному значенні слова людина, і вона буває цілком людиною лише тоді, коли грає4. 

Проголошуючи цю тезу, Ф. Шиллер виходить за межі естетики, тим самим він сформував поняття 

«мистецтво жити», цілком доречно підсумовує В. Асмус у своїй роботі5. Таким чином, завдяки грі 

і красі, згідно з природою краси, обмежений стан людини приходить до безумовного і робить 

людину завершеним в самому собі цілим. 

 
1 Там само, 294-295. 
2 Там само, 285-286. 
3 Там само, 274. 
4 Шиллер, Ф. (1957). Письма об эстетическом воспитании человека. Шиллер, Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: 

Художественная литература, 6, 274. 
5 Асмус, В. (1957). Шиллер как философ и эстетик. Шиллер Ф. Сочинения в 7 томах. Москва: Художественная 

литература, 6, 693. 
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Висновки. Проаналізувавши і співставивши формування особистості великого мислителя 

Фрідріха Шиллера і концепцію особистості в його філософії та естетиці, можемо зробити наступні 

висновки. Насичений життєвий шлях Фрідріха Шиллера постійно поліпшував багатогранний кристал 

його внутрішнього «я». Слабке здоров’я від народження, глибока віра, протестантське «всупереч 

усьому», важкі матеріальні умови – все це в дитинстві та юності зумовило подальші напрямки 

розвитку юного Шиллера. Велика життєстверджуюча сила, працьовитість, постійна освіта, в тому 

числі, і розвиток внутрішнього «я» через ентузіазм, силу духу, волю, просвіту розуму дозволили 

Шиллеру досягти високого морально-духовного рівня і максимальної соціокультурної реалізації – 

посісти місце великого письменника і мислителя національного і світового значення. 

Екзистенціальний вибір мислителя і дисципліна сприяли гармонізації внутрішнього змісту і 

зовнішньої форми. Завдяки зростанню почуття власної гідності Шиллер зміг дати волю всім своїм 

силам. Ф. Шиллер постійно працював над створенням свого цілого «я» як скульптор творить натуру. 

Досконалість, якої досягнув Ф. Шиллер, це геніальність, про яку він знав, про що свідчать роботи 

біографів та сучасників. 

Успішно пройшовши етапи творіння свого зовнішнього і внутрішнього «я» в реальному житті, 

Ф. Шиллер оформив концепцію особистості в фундаментальній філософській праці «Листи про 

естетичне виховання людини». Він, будучи наочним прикладом (образом) гармонійно розвиненої 

особистості, в «Листах» сформував програму зі зміни людини, поліпшення її внутрішніх і зовнішніх 

якостей. В цій виховній програмі приділяється увага таким якостям, як воля, розум, розсудок, 

співчуття, обов’язок, гідність, відповідальність, повага, які формуюють нову людину. Виховання 

гармонійно розвиненої особистості Ф. Шиллер бачить через естетику. Естетичне виховання 

особистості є шляхом оновлення особистості. А інструментом, завдяки якому стає можливим це 

виховання, є гра – вільна діяльність всіх творчих сил і здібностей людини. Саме гра робить людину 

досконалою. У грі людина проявляє свою сутність. Краса ж є спонуканням до гри. У концепції 

особистості, за Ф. Шиллером, людині відводиться ключова роль у всесвіті. З метою виховання 

особистості, збільшення позитивної та творчої сили, яка потребує ентузіазму, необхідним є 

підвищення самооцінки індивідуума. З огляду на наявність в людині «задатків божественності» вона 

здатна перетворити, перш за все, саму себе і, завдяки здатності сприймати істину, просвічуючи розум 

для кращого розуміння життя, проявляючи повагу до інших, налагодити гармонійний світопорядок. 

Суттева роль в цьому питанні відведена державі, яка має дбати про людину і формувати її особистість 

за допомогою поваги й поширення панування моральності. 
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СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

The article is devoted to the problem of correlation of such components as «action», «act» and 
«deed» in the activities. A brief review of the existing methodological approaches to their 
correlation is made and the method of identifying these concepts as methodologically and 
logically incorrect is denied. It is determined that the act and the action are realized as an activity 
in the totality of it’s ontological features only under the conditions of presentation and qualitative 
definition of the «goal» and «result» in the activity. Such a universalizing Aristotelian approach is 
opposed to the Machiavellian one, according to which the basis of activity is the «goal», not the 
«purpose». The awareness of the reality is defined as the basis for the creation of reality. The 
provision is considered that the pursuit of purely selfish goals, not aimed at creating a system, 
does not lead to the creation of activities; the related collision of the effectiveness of totalitarian 
regimes was revealed, and this collision was resolved through the substitution of purpose and fear 
as grounds for involuntariness in the basis of totalitarian practice. The concept of action is 
substantiated, which, unlike the act and action, is based on voluntary value choice and one, thus, 
can form the activity as a system of conscious, responsible changes. It is suggested that the factors 
of realization of activity are the connection «(idea) purpose – result – faith – hope – love». 
Keywords: act, action, activity, event, deed, purpose, aim, goal, result. 

Постановка проблеми. Діяльність є категорією, тісно пов’язаною із іншими 

смислоутворюючими категоріями людського життя, досліджуваними аксіологією, антропологією, 

етикою. Доки людина не зрозуміє підстав і меж своєї активності, її діяльність не буде 

конструктивною. Не можна судити за окремим вчинком про цілу діяльність або взагалі стверджувати 

її наявність. Окремий вчинок – ще не діяльність, але і без вчинку діяльності немає. І це стосується як 

практики, так і теорії (В. Гілко, Л. Кормич, Е. Гансова)1. «Етичні дослідження, орієнтовані 

на урахування цієї різниці, зможуть стимулювати створення комплексу наук, спрямованих 

на вивчення феномена людини, дадуть можливість вийти за межі того різкого протистояння, яке 

склалося у ХХ ст. між аксіологічними, онтологічними, герменевтичними та іншими суто 

філософськими підходами, з одного боку, та позитивістськими, конкретно-науковими 

дослідженнями – з іншого. Використання неадекватних критеріїв моральнісної оцінки призводить 

або до ототожнення, або до протиставлення різних ціннісних вимірів самореалізації людини, що 

зумовлює неконструктивні форми боротьби ідей. Суперечність між «феноменологічним досвідом» та 

емпіричним досвідом людини пробуджує необхідність специфічно-людського, духовно-реального 

самоствердження, протистояння духу «трансцендентальної суб’єктивності» роздріблювальним силам 

зовнішнього і внутрішнього світів. В контексті різних форм духовно-діяльного об’єднання людини 

з «іншим» (включаючи творення злагоди з самим собою) моральнісне єднання вирізняється щирою 

героїчною самоцінністю і є вищою формою відповідального ставлення до своєї активності 

 
1 Гілко, В., Кормич, Л., Гансова, Е. (2005). Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального 

розвитку Одеського регіону. НАДУ при Президентові України; ОРІДУ НДУ, 376. 
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у світі» – читаємо у монографії «Етос і мораль»1 (виділення наше – А.М.). «На порядок денний знову 

вийшла споконвічна філософська проблема вибору людиною шляху, що веде її до добра чи зла. 

Вирішити цю ситуацію нині можливо лише через інновацію людського розуму і моралі»2 – визнають 

автори навчального посібника «Соціально-філософські та етичні проблеми медицини». На нашу думку, 

саме як шлях потрібно розглядати людську діяльність, як сходження «до чогось», а акти, дії та вчинки – 

як кроки на цьому шляху – кроки вірні та хибні, що заводять на манівці і виводять на путівці, виправдані 

та невиправдані з огляду на мету і цілі діяльності, які нам уявляються як різні константи. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Метафоричне і семантичне поле навколо поняття 

«діяльність» – безмежне. Навіть якщо воно не артикульоване безпосередньо, то стоїть за кожним 

поняттям антропологічного дискурсу, як його пост-питання і «простір варіантів інтерпретацій». І це ще 

якщо не зважати на практичні «реалії», а обговорювати діяльність як суто філософський «концепт» або 

складову певної «парадигми» (Я. Гнатюк)3. Тому, аналітичні дискурси синергетичних та ситуаційних 

методологічних принципів аналізу соціокультурних процесів рівноважливі як частини «методології 

аналізу суспільства» (Е. Гансова)4. Так, наприклад, тема «соціального програмування» (О. Халапсіс)5, 

в якій поняття «діяльності» не на першому плані, принаймні, у його соціально-філософському 

тлумаченні, все ж актуалізує питання про смисл діяльності, як і тема «соціального прогнозування» 

(М. Польовий)6 та «соціального проектування» (Н. Задорожна, О. Каплун, Т. Кузнецова)7. 

А філософсько-методологічний і соціокультурний смисл поняття «ситуація» незримо, але відчутно 

окреслює шлях від окремого одиничного до інтегрованого загального і заново ставить питання: «як 

можлива діяльність?» – і тоді виявляємо, наприклад, що архетипний підхід також дає адекватні 

методологічні інструменти для відповіді на нього (І. Голубович)8. Усвідомлення такого становища 

утруднює завдання спеціально виділити з кола дослідників «соціального» тих, хто б говорив виключно 

про «діяльність» без її контекстів. Ми можемо говорити про назви їх робіт, але і тут ми отримаємо 

результат типу: «Иннновационная деятельность» (28 книг), «Инвестиционная деятельность» (77 книг) і 

т.д. А різниця у смислах українського «діяльність», «дія», «рух», «поведінка», «мета», «ціль» та навіть 

англійського «action», «activity», «movement», «behavior», «aim», «goal», «purpose» тощо спричинює 

методологічну колізію «activity» versus «activity»9 (Т. Герасимів). Узурпацію наукової сфери аналізу 

«діяльності» значенням «активність» ми особисто розцінюємо як редукцію, проте навіть за таких умов 

дослідження цього явища є продуктивними – наприклад, аспекти теми розкривають у своїх працях 

Ю. Каралаш10 Н. Ковтун11, О. Сінькевич, М. Титарчук, О. Чумак, Е. Усик та інші. 

Метою статті є довести, що діяльність є системою, а не низкою дій та акцій, а єдиним виміром 

формування діяльності як системи свідомих, відповідальних змін є «вчинок», який базується 

на добровільному ціннісному виборі, – а не окремий акт чи дія. 

Виклад основного матеріалу. Не кожне дослідження діяльності розпочинається із розрізнення 

понять «активність», «дія», «діяльність», більше того, існують джерела, такі як «Енциклопедія 

сучасної України», де ці поняття ототожнюються, і від цього подальший текст виглядає дивно. Якщо 

 
1 Аболіна, Т. (2004). Гуманістичний етос моральної культури. Етос і мораль у сучасному світі, 71. 
2 Алексеєнко, А. П., Лісовий, В. М. (ред.) (2010). Соціально-філософські та етичні проблеми медицини. 

Харків: Колегіум, 5. 
3 Гнатюк,  Я. (2020). Парадигмальні методологічні можливості історико-філософської науки. European 

Philosophical and Historical Discourse, 6 (1), 146-154. 
4 Гансова,  Е. (2019).Методологія аналізу суспільства. Наука і освіта, 1, 26-29. 
5 Halapsis,  A. (2019). Gods of transhumanism. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16, 78-90. 
6 Польовий,  М. (2016). Можливості та обмеження імітаційного моделювання у вивченні історіографії теорії 

історії. European Philosophical and Historical Discourse, 2 (4), 6-12. 
7 Задорожна, Н., Каплун, О., Кузнєцова, Т. (2002). Підхід до проектування систем моніторингу як складової 

інформаційних технологій підтримки діяльності органів державного управління. Проблемы программирования, 

1-2, 368-377.  
8 Голубович, И. (2004). Инварианты и тексты культуры в свете «ситуации человека». Докса, 222-230. 

<http://doxa.onu.edu.ua/Doxa6/222-230.pdf>. (2020, November, 12). [in Russian].  
9 Гарасимів, Т. (2016). Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія "діяльність” та "активність”.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки, 855, 147-151. 
10 Каралаш, Ю. (2018). Соціальна діяльність та її роль в сучасних соціальних процесах. European Philosophical 

and Historical Discourse, 4 (3), 146-154. 
11 Ковтун, Н. (2014). Воля як основа соціальної активності: теоретико-методологічний аналіз. Житомир: 

Євенок О. О., 292. 

http://doxa.onu.edu.ua/Doxa6/222-230.pdf
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можна погодитися (в загальному) із твердженням, що «словом «діяльність» позначають деяку 

найпростішу, первинну ланку, з якої складається деякий процес чи дія – механічна, органічна, 

людська. Діяльність має володіти хоча б деякими ознаками якісної однорідності та відмежованості, 

щоб можна було її виокремити» – (очевидно, мається на увазі все ж «дія», а не «діяльність» – 

А.М.), то механіцистське твердження «намагання розглядати процеси як послідовності пов’язаних 

між собою подій нагадує виокремлення елементів (атомів), які складають фізичні тіла. Серцеву 

діяльність можна розглядати як низку послідовних дій – скорочень серц. м’яза. Так само деякі 

різновиди людської діяльності часто розглядають як низку пов’язаних дій – інтелектуальних 

(мислення), мовленнєвих (мовлення), комунікативних (спілкування) тощо»1. Це, на нашу думку 

репрезентує хибну позицію ототожнення акту та дії, не кажучи вже про діяльність, адже, зовсім не «як 

низка», а як система не тільки явних знаків, але і прихованих смислів функціонує і мислення, і мова, 

і комунікація. І часто саме відсутність дії у цій системі парадоксальним чином заміняє дію, що 

неможливо для роботи серця. Воістину, «из наличного как внешне-данного невозможно объяснить 

всю человеческую деятельность, здесь есть некая избыточность как раз и характеризующая 

человеческое-как-таковое, ввиду чего ее задачи полностью не вытекают из биологической сущности 

нашего вида и тех непосредственных угроз, с которыми он (вид) сталкивается»2. Безперервність 

комунікації ще не свідчить про якість спілкування, хоча дії в їх основі одні і ті ж – а саме, акти як 

окремі акції. Більше того, з надто великою активністю (кількістю актів спілкування) часто пов’язані 

відмови від спілкування як на індивідуальному, так і на колективному рівні – починаючи від практики 

інформаційного спаму до сімейних розлучень на ґрунті «несумісності переконань». 

На нашу думку, для того, щоб з окремих актів склалася дія, з дій – подія, а з подій – діяльність – 

мало механічного об’єднання; потрібна: 

− внутрішня смислово-ціннісна єдність, що створює якості формування світогляду (у плані 

мети та результату мислення), 

− співіснування у єдиному психо-культурно-семантичному коді діалектів, жаргонів, стилів 

(у плані мети та результату мовлення), 

− створення тем, платформ та організацій для спілкування тощо. 

Ми виходимо з того, що кожна діяльність є низкою актів з перетворення світу, але для цього вона 

повинна базуватися на певній векторній ціннісній спільності; трансформації ж без задуму, ідеї, 

ідеальної мети ведуть до порожніх трансформацій, які в результаті ланцюга бездумних і 

безвідповідальних «дій» породжують хаос. Не можна заперечити, що саме задум, ірраціонально-

ідеальна мета надає діяльності такого інтегративного вектору, а розум вже скеровує діяльність як 

омріяну «систему» у певну структурну стрункість. Ідеал об’єднання як мета об’єднання і створює якість 

об’єднання (це особливо відчутно в етнонаціональних процесах). Так, акт злуки УНР і ЗУНР 

неможливий без ідеї злуки, проте сам лише акт, дія або по-дія не буде запорукою стійкої єдності, якщо 

в задумі, в намірі її не було. «В змістовному плані «визначальний образ» світу як прояв творчої сили 

духу людини являє собою нероздільну єдність об’єктивно значущих ідей, що формуються на його 

основі (життєве благо, загальне благо, вище благо). Їх смисл осягається інтуїтивно і усвідомлюється 

опосередковано в ході феноменологічної редукції (психологічної, ейдетичної, трансцендентальної). 

Онтологічна первинність цього ціннісного підґрунтя зумовлює його безпосередню задіяність в усіх 

актах діяльно-творчого спілкування людини, проявах високої моральності» – стверджує Т. Аболіна3, і 

ми з нею погоджуємось. Якщо мислення, мовлення і спілкування розглядати як практичну діяльність, 

що відрізняються універсалізуючим, спільнотоутворюючим та ідентифікуючим завданнями, то, 

за Арістотелем, підґрунтям діяльності є не окрема дія, а мета діяльності. «У вченні Арістотеля етика й 

політика разом, як відомо, становлять єдину галузь практичного знання, практичної епістеми – 

на відміну від теоретичної науки, з одного боку, і творчих, або виробничих (poietikai), знань – з другого. 

Цьому поділові досить прозорим чином і відповідає … розрізнення основних способів, або різновидів, 

людського життя – bios theoreticos («споглядальне життя), bios politicos і також bios apolaystikos («життя, 

сповнене насолоди») … спільна належність до царини власне практичного, котре давньогрецький 

 
1 Енциклопедія сучасної України (2020). Дія і діяльність. <http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26502> 

(2020, December, 02). 
2 Халапсіс,  О. (2011).Образование и менеджеры будущего. Політологічний вісник. Збірник наукових праць. 

Київ: ІНТАС, 56, 134. 
3 Аболіна, Т. (2004). Гуманістичний етос моральної культури. In Етос і мораль у сучасному світі. 

Аболіна  Т. Г., Єрмоленко  А. М., Кисельова О. О. та ін. К.  Парапан.  70.  

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26502
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мислитель, на відміну, наприклад, від Маркса, розумів, як сказано, у протиставленні не лише 

теоретичній сфері, а й сфері poiesis’y, тобто творчо-виробничій, котра розглядає і оцінює створений 

предмет незалежно від майстра-творця і його діяльності. На відміну від мети творчості, зауважує 

Стагірит, мета вчинку невіддільна від нього самого – «бо тут метою постає саме благо-отримання 

у вчинку». Така невіддільність предметно-цільової інтенції від самої поведінки, самого способу життя 

діючої людини і характеризує, за Арістотелем, етику, з одного боку, і політику, з другого»1. Так, 

формування світогляду буде частиною (елементом) процесу мислення, і навпаки; формування діалектів, 

жаргонів та стилів буде частиною (елементом) процесу формування єдиної мови і навпаки, формування 

платформ та можливостей для спілкування буде частиною самого процесу спілкування. Якщо ж обрати 

секуляризуючі, індивідуалізуючі завдання діяльності, тобто практику відділення, розривання з цілим, 

вип’ячування індивідуально-персонального не як частини, а як самостійної та унікальної реальності, то 

варто говорити, як Н. Макіавелі, про зовнішню щодо самої діяльності Ціль: «Як зазначає у своїй чудовій 

монографії про ренесансне викшталтовування індивідуальності Л. М. Баткін, Мак’явеллі в даній галузі 

«конструює внутрішню форму суб’єкта дії, і це найбільш істотний культурно-змістовий момент його 

твору».2 Дія ж, і ширше й більш відповідно до змісту самого мак’явеллівського трактату, усвідомлена 

як самостійний смислопороджуючий принцип людського буття, неминуче актуалізує ціле-засобову 

структуру останнього, причому тим більшою мірою, чим більше сама виступає на передній план, 

підпорядковує собі життєвий світ і суб’єктивність людини. Попри всю плинність і змінність конкретних 

людських цілей подібний активізм (надзвичайно виразно поданий, у саму епоху свого зародження, 

в образі мак’явеллівського політика) робить принципово важливим те одне, що в суб’єкта є ціль (якою 

б вона не була), Ціль, щодо якої власне все інше рано чи пізно визначається як засіб»3 – співставляє далі 

В.Малахов. Так, ціллю мислення як низки актів (акцій) буде вирішення нагальних задач, що з’явилися 

щойно в реальності; ціллю мовлення буде тимчасове знаходження спільних механізмів опису 

у ставленні до оточуючої реальності, спрощення процесу передачі інформації; ціллю спілкування стане 

знаходження тимчасових союзників у вирішенні нагальних проблемних справ тощо. Спільним 

знаменником таких дій як акцій є їхня вимушеність, ситуативність, а отже, нестійкість, змінність, 

тимчасовість, що тягне за собою непередбачуваність як фактор обриву діяльності. Адже «процес 

взаємодії особистості з Іншим базується на свободі вибору кожного суб’єкта… Якщо посередня людина 

мислить і живе у межах сьогоденної вигоди для свого его, то особистість мислить і діє тривимірно 

в контексті минулого, сьогодення й майбутнього»4. Теоретично жоден з подієвих ланцюгів, базованих 

виключно на отриманні вигоди для окремого его, не стане довготривалим, взаємно добровільним, 

синергійно-значущим, – не стане діяльністю, обірветься на етапі теперішнього, разом із досягненням 

Цілі. Цю тезу можна більш-менш виправдано співвіднести із діяльністю однієї особи – індивідуальним 

виміром, або «випадком» (те, що стоїть поза рядом, ланцюгом), і то при умові, що «довгостроковість» 

вимірюється «очевидністю». Практично ж така діяльність може тривати доти, доки, по-перше, 

не виявлена, по-друге, не доведена і по-третє, не покарана (наприклад, окремий злочин). Інколи в силу 

суб’єктивних обставин дія такого «діяльнісного ланцюга» не обривається достатньо довго. Адже, як 

випливає із думки Ю. Каралаш, діяльність – В ПРИНЦИПІ довготривалий, стадійний процес: «Повний 

алгоритм системного розвитку передбачає проходження системою від 1 до 7 станів: 1) передсистемне; 

2) фаза розвитку; 3) фаза стаціонарності; 4) фаза розпаду; 5) постсистемне; 6) криза; 7) рух по ієрархії. 

Проходження системою цих фаз (станів) і є процес системної реалізації (тобто здійснення системи). Так 

ми підійшли до розуміння діяльності в сенсі, близького до філософського значення руху як змін»5. 

Разом з цим, постає проблема суголосної поліфонічності і водночас єдності мотивів, коли такий 

«діяльний егоїзм» реалізується спільнотою. «Найбільш глибинний рівень духовно-моральнісного буття 

 
1 Малахов,  В. (2004). «Біос політикос»: нарис етичних проблем. In Етос і мораль у сучасному світі. 

Аболіна  Т. Г., Єрмоленко  А. М., Кисельова  О. О. та ін. К.  Парапан.  8. 
2 Баткин, Л. М. (1989). Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. Москва: Наука, 214. 
3 Малахов, В. (2004). «Біос політикос»: нарис етичних проблем. Етос і мораль у сучасному світі. Київ: 

Парапан, 17. 
4 Сабадуха, В. (2015). Концепція чотирьох рівнів духовного розвитку людини як методологічне підгрунтя 

розв’язання проблеми толерантності. «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : 

Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року: матеріали доповідей та виступів. 

Житомир: Євенок О. О, 51. 
5 Каралаш, Ю. (2018). Соціальна діяльність та її роль в сучасних соціальних процесах. European Philosophical 

and Historical Discourse, 4 (3), 140. 
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людини пов’язаний із сприйняттям життєвих проявів в контексті його «життєвого шляху» як складної 

відкритої системи, що породжує установку на всеохопну повноту життя. Таке «життя, що спрямоване 

до блага», є джерелом потреби в «досконалій єдності множинності», яка втілює граничний ціннісний 

смисл буття людини як духовної істоти. Ця ціннісна першооснова «буття людини в світі» зумовлює 

впливовість в культурі ототожнення «абсолютного блага» з єднанням. Внаслідок цього у світі 

об’єктивних духовних ціннісних орієнтацій метафізичне протиставлення і взаємовиключення «блага» і 

«зла» («єднання» і «роз’єднання») служить основною моделлю їх співвідношення, тоді як для світу 

реальних людських відносин такий критерій моральної оцінки є неадекватним»1 – констатує Т. Аболіна. 

Так, теоретично, вчинки нацистів мали б викликати дієвий / активний спротив антинацистів 

у відповідний, актуальний для тих по-дій час, проте цього не сталося, а відбувся ефект «страждаючих 

мас» та «поодиноких голосів», що взагалі характерно для тоталітаристських систем. Суспільний егоїзм, 

що набуває форм колективного фундаменталізму, расизму, тероризму, анархізму, економічних 

спекуляцій типу корупції, базується, з одного боку, на механізмах свідомого колективного нарцисизму 

і, з іншого – несвідомих механізмах емоційного зараження, колективного божевілля, який включає як 

компоненти в тому числі і страх, а отже, все ж базується на недобровільності. Яку саме роль має в цих 

процесах спільність мотивів чи цінностей, взаємна згода сторін, раціональність чи раціональна 

співмірність мети і засобів – визначити досить важко. Не виключено, що відбувається включення 

позасвідомих механізмів саморуйнування, Танатосу на рівні архетипу: «Для осмислення сталості та 

мінливості соціальних норм треба зважати основу взаємозалежності їх властивостей, а саме: 

спадкоємність рис організації субстрату руху і прогресивного, і регресивного. Передача певного типу 

організації – вияв сталості руху і розвитку. Відбувається «передача структури» за ланцюгом причинно-

наслідкового зв’язку, яка є нескінченною. Виявів таких структурних особливостей соціуму чимало. Це, 

наприклад, існування колективного несвідомого (архетипу), відкритого К. Юнгом, яке становить 

загальний для всіх поколінь психічний образ найбільш еволюційно виправданих форм поведінки; вони 

втілюються у дійсність, опредметнюються у процесі суспільної практики»2. Так чи інакше, а пов’язане 

з детермінантами діяльності питання відповідальності за вибір «образу дії», а не лише «вчинку» 

лишається відкритим. Наприклад, мета (ідеологічна програма) комунізму від початків була 

задекларована як тиранія і викликала, тим не менше, до життя цілий суспільний лад, щоправда, 

в результаті довготривалої, в тому числі і трагічної ціннісної боротьби (М. Булгаков, «Біла гвардія»). І 

все ж, така діяльність переважно не оцінюється як «норма». В контексті аналізу дихотомії «свій-чужий» 

як чинника ідентифікації, М. Козловець зазначає, що «спостерігаються різноманітні модифікації 

взаємин між «своїм», «чужим» та «універсальним». Ще з античних часів відомий варіант, коли «своє» 

видавалося за «універсальне». Відтак і варвари сприймалися не просто як інакші, а як такі «чужі», що є 

порушенням норми «універсального», котрі не досягнули належного розвитку. Звідси і 

європоцентризм, з позицій якого решта країн, народів і культур постають як ще недорозвинені, такі, що 

мають реалізувати у своєму поступі ті ж самі засади і схеми розвитку, які вже зреалізувала Європа. 

Може бути й по-іншому: коли «універсальне» подається як «своє» – один з прикладів із нашої 

нещодавньої історії, коли всі народи колишнього СРСР (а поза його межами – «соціалістичного 

табору») присилували переживати «радянське» як «своє» (в дійсності, «російське своє»), навіть 

у випадку, коли його чужість виразно проступала, і народи прагнули встановити контраст до такого 

«свого» через наголос своєї волелюбності»3. Таким чином, позиціонуючись, починаючись як явище 

ціннісно-інтегративне, насилля переростає в свою справжність саме завдяки зніманню ідеологічних 

викривленостей, очевидній повній чи частковій невідповідності дій саме як моральних вчинків 

декларованій меті діяльності і далі утримується на силовій компоненті всупереч моральній незгоді 

«чужого Іншого» із нав’язаними діями і бажанням, але неможливістю припинити діяльність через страх 

смерті. Насилля породжує подальше насилля як діяльність тому, що врешті співпадає зі своєю метою, 

самоціллю, стає сферою автореалізації чистого духу Танатосу замість маскувального рекламного 

плакату Лібідо. І тоді вже «вчинок» має значення свідомого, а полюси «Свій»-«Чужий» позначають 

 
1 Аболіна, Т. (2004). Гуманістичний етос моральної культури. In Етос і мораль у сучасному світі. Київ: 

Парапан, 71. 
2 Гарасимів, Т. (2012) Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: 

філософсько-правовий вимір. Львів. Львівський державний університет внутрішніх справ, 225. 
3 Козловець, М. (2015). Дихотомія «свій-чужий» як чинник ідентифікації. «Толерантність як соціогуманітарна 

проблема сучасності» : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 рок : матеріали 

доповідей та виступів. Житомир: Євенок О. О, 269. 
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демаркаційні лінії боїв «не на життя, а на смерть», тобто викликають до життя Іншу, опозиційну 

діяльність, і створюють таким чином явище «гри сил історії», або «міряння силами». Цікаво, що саме 

подолання суспільного нарцисизму П. Саух вважає не просто діяльністю, а життєдайною стратегією, 

тобто довготривалою перспективною, орієнтованою на мультефектність та ефективність діяльністю: 

«Нетерпимість й насильство стали методом практичної дії, яка обумовлює безладдя і хаос, різні форми 

деградації людини. Зрозуміло, що протистояти цій руйнівній силі може лише ідея ненасильства й 

толерантності, яка ґрунтується на визнанні свободи кожної людини, й разом з тим – пов’язаності усіх 

людей у добрі й злі. Її практична реалізація, не в останню чергу, залежить від виховання й освіти1... 

цінною методологічною стратегією полікультурної освіти має бути викорінення культурно-етнічного 

нарцисизму, який обумовлює культурно-освітню ізоляцію»2. 

Справжня діяльність, в якій дія має значення «вчинку», отже, завжди орієнтована на створення 

системи, а не на просту зовнішню активність чи дії зі страху. «Природні та соціальні детермінанти 

формування людини, кожна з яких є абсолютною властивістю людського буття, зовсім не є взаємно 

байдужими, нейтральними субстанціями, весь зв’язок яких зводиться лише до того, що вони 

впливають на один суб’єкт – людину, взаємопроникність природного і соціального становлення 

індивіда. Це – живий і плідний взаємозв’язок, в якому сторони в реальній взаємодії спираються одна 

на одну, взаєморозвиваються завдяки своєму взаємовпливу»3. Метою акції як вчинку має стати 

усвідомлене створення підґрунтя для створення підґрунтя для наступних акцій, і лише в такому 

значенні діяльність як ланцюг стає можлива. 

Отже, безпосередня спонука (у сенсі примусової безвиході або нагальної вигоди) до дії ще не є 

запорукою створення чи, тим більше, успішності діяльності. Підносячи прямий мотив як підставу 

діяльності, дослідники часто ігнорують віру та надію, як її основи – надію створити дещо комплексне, 

життєздатне і життєдайне та віру у власні творчі потенції (Леся Українка, Сontra spem spero). Мистецтво 

«малих кроків», яке символізуватиме в цьому контексті роль окремих акцій та дій, саме по собі, без 

усвідомлення зв’язки «мета-результат-віра-надія» може стати віддзеркаленням безнадійних механічних 

спроб створити щось вище, краще, колосальне. З іншого боку, діяльність припиниться, якщо для 

підтримки її глобального, в багато разів перевищуючого активний (актуальний) ресурс дієвого 

(подієвого) сценарію не стане засобів; якщо поставлені цілі в результаті виявляться нереальними 

(нереалістичними). Зневіра та безнадія як причини апатії є вагомими причинами занепаду і просто 

соціальної активності, і соціальної діяльності: «Повсякденне насаджування у засобах масової 

інформації переконання, що людина є слабким об’єктом маніпулювання інстинктивних або 

економічних чинників призвів у другій половині ХХ століття до формування нового типу людини, яка 

зневірилася у власній здатності позитивно впливати на розвиток соціального середовища. Внаслідок 

цього у сучасному соціумі зростає вплив світоглядних орієнтацій, пов’язаних з запереченням 

необхідності високого рівня вольової активності людини. На рівні індивідуальної і суспільної 

свідомості дедалі більше формується переконання щодо існування жорсткої соціальної необхідності, 

що призводить до виправдання людиною власної безвольності й безініціативності. Під впливом таких 

уявлень людина втрачає бажання й мужність щось змінювати»4. 

Висновки. Хоча за Арістотелем мета таких видів діяльності як теоретична (споглядальна) та 

поетична (творча) лежить за межами суб’єкта діяльності, оцінюється виключно як результат, 

надважливою в соціальному та суспільному механізмах створення культурної діяльності є система 

комплексної підтримки її суб’єктів, – економічна, гуманітарна, правова сітка захисту, та забезпечення 

не лише задоволення фізичних потреб творців як діячів, а й формування поля надії та віри 

в успішність (дієвість) діяльності. Це особливо стосується таких сфер як медицина, освіта, 

волонтерство, орієнтованих на діяльність гуманітарну як спільнотоутворюючу. Тоді до цього 

незавершеного, а тому недовершеного архетипно-ціннісного триптиху «віри» та «надії» повернеться 

на своє втрачене місце необхідний компонент «любов». 

 
1 Саух, П. (2015). Толерантність як цінність в системі полікультурної освіти. Толерантність як соціогуманітарна 

проблема сучасності» : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 рок : матеріали 

доповідей та виступів. Житомир: Євенок О. О, 274. 
2 Там само. 
3 Гарасимів, Т. (2012) Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: 

філософсько-правовий вимір. Львів. Львівський державний університет внутрішніх справ, 202. 
4 Ковтун, Н. (2014). Воля як основа соціальної активності: теоретико-методологічний аналіз.  

Житомир: Євенок О. О, 7. 
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FORM AND MATERIAL OF MONEY:  

PHILOSOPHIC ANTHROPOLOGIC NATURE 

Ніна Коннова 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 

ФОРМА І МАТЕРІЯ ГРОШЕЙ:  

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ  

ХАРАКТЕР 

The article is dedicated to the question of the nature of money, and it suggests to consider this 
problem through the prism of Aristotelian dichotomy of form and material or, in other words, 
through the prism of the McLuhan’s conception that “the medium is a message”. Extrapolating 
this thesis, we get that “the form of money is their material”. It’s shown that the key changes in 
culture are caused with the changes in the techniques of communication: from oral forms of 
communication to the hieroglyphic and phonetic writing, from hand-written texts to the book-
printing and further to electronic means of communication and the Internet as well as from 
money-subjects to coins, banknotes and virtual money and cryptocurrencies. It is demonstrated 
that the declared approach promises great perspectives. 
Money changed its forms many times during the human history and passed a long way from the 
simplest money-subjects to modern cryptocurrencies. Founders of modern economic theory 
considered money merely as an equivalent of exchange of one goods for others, but modern 
specialists define money as an abstract measure of debt. The thesis is proposed that human life 
and action are manifested as energy, and this means the transition of one forms of energy into 
others. As a result, such phenomena as material values and property appear, and money may be 
considered as the means of social measuring of quantity of this energy. 
Phenomenon of money has obvious informational and energetical aspects. Human thinking 
develops in the direction from the concrete sensual to the abstract mental one. It is demonstrated 
that dominating type of money is appropriate to different stages in the development of human 
society, that cryptocurrencies are a new stage in the process of development and virtualization of 
money. The final influence of the cryptocurrencies on the existing national currencies is not 
evident. The only evident moment is that cryptocurrencies lead to decentralization of economic 
life, and that the states loose some parts of their mechanisms of control. 
Keywords: money, finance, capital, cryptocurrency, abstraction, form, material. 

Стаття присвячена розгляду природи грошей крізь призму аристотелівської дихотомії форми і 

матерії. Гроші упродовж історії людства неодноразово принципово змінювали свою форму, 

пройшовши шлях від грошей-предметів до грошей металевих, паперових і, врешті-решт, віртуальних. 

Канадський філософ Маршалл Мак-Люен, автор знаменитої «Галактики Ґутенберга», висунув досить 

ексцентричну та провокативну тезу “the medium is a message” (спосіб передачі (повідомлення) є самим 

повідомленням). Цю тезу можна екстраполювати на таку тему як «форма [грошей] є матерією 

[грошей]»1. Тобто нам потрібно з’ясувати, що таке форма грошей, що таке їх матерія, та як форма і 

матерія співвідносяться між собою. 

Сучасну стадію розвитку цивілізації зазвичай називають інформаційною. Зауважимо, що Мак-

Люен помер у 1980 році ще до початку епохи Інтернету. І свої висновки він робив на основі 

 
1 Маклюэн, Г. M. (2003). Понимание Медиа: Внешние расширения человека. Москва: КАНОН-пресс-Ц, 

Кучково поле, 464. 
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спостережень над такими засобами масової інформації, як радіо і телебачення. Польський антрополог 

Анджей Менцвель указує на те, що під впливом Інтернету з’являються й розповсюджуються нові 

види письма (в т.ч. літературного), такі як «есемески», блоги, гіпер- та кібертексти тощо. Менцвель 

проводить паралель з гіпотезою англійського культуролога Еріка Альфреда Гевлока щодо основної 

проблематики філософії Платона, викладеної тим, зокрема, у його діалозі «Держава». На думку 

культуролога, ця проблематика полягає у протиставленні ідеалів виховання і культури класичної 

Греції ідеалам Греції архаїчної; у протиставленні культури в процесі «переходу від усності 

до писемності (тобто від оральності до літеральності)», в контексті «писемної революції стародавньої 

Греції»1. Менцвель відзначає, що ключові зміни в історії культури пов’язані зі змінами в технологіях 

комунікації: від усної комунікації до ідеографічної писемності; від неї до писемності ієрогліфічної та 

фонетичної; від рукописних текстів до книгодрукування і далі до електронних засобів комунікації та 

Інтернету2. Слід вважати, що аналіз даного аспекту розвитку товарно-грошових відносин також 

представляється надзвичайно перспективним. 

Засновники сучасної економічної науки вважали гроші лише еквівалентом обміну одних 

товарів на інші, суть якого полягала у спрощенні механізму обміну. Сучасні теоретики визначають 

гроші як абстрактну міру боргу, в якості прикладу на користь такого розуміння природи грошей Девід 

Гребер наводить оригінальну культуру острова Яп у Тихому океані. Ця культура, будучи досить 

примітивною в матеріальному відношенні, була надзвичайно розвинутою у відношенні 

символічному. Суспільство Яп було структурованим у дуже складний спосіб: існували різноманітні 

касти і складна система відношень між ними. В якості грошей виступали не мушлі, плоди чи дрібні 

камінці, а великі камені діаметром від 1 до 8 футів (приблизно від 0,5 до 3,5 м), що були витесані 

у виді великих круглих дисків з діркою для осі посередині. Ці камені витесувалися на іншому острові 

за 300 миль і колись дуже давно були привезені на Яп3. Саме вони відігравали роль грошей і часто, 

навіть не переносилися з місця на місце, від одного власника до іншого. Достатньо було лише визнати 

зміну власника. Був навіть випадок, коли один із цих каменів узагалі знаходився на дні моря (він упав 

туди при транспортуванні) і тим не менш мав власника й переходив (формально) з рук у руки. 

Наведений приклад прямо вказує на те, що природа грошей – це мірило абстрактної цінності чи боргу, 

конкретна ж форма – це лише зовнішній спосіб вираження цієї міри. З часів Давнього Шумеру до нас 

дійшли чисельні глиняні таблички із записаними на них розписками; пізніше ж їм на зміну приходять 

срібні злитки (срібло внаслідок своєї рідкості стає більш ефективним мірилом, яке неможливо так 

просто підробити). 

Вважаємо доречним розуміння сутності грошей як мірила боргу. В цьому контексті, щоб 

зрозуміти матерію грошей, необхідно з’ясувати матерію боргу – що одна людина може бути винною 

іншій? Речі, ресурси, послуги, соціально-політичний статус. Ці речі можуть ставати боргом лише 

після появи феномену приватної власності та володіння. 

Український любитель афоризмів Петро Сорока у своїй збірці «Таємнича сила грошей» 

наводить наступний вислів: «Усе, що нас оточує, – це енергія… Гроші – теж енергія, до того ж 

найбільш потужна і займає друге місце після енергії любові, вона спроможна усім і всіма керувати і 

підкоряти собі (тому купити можна все, крім любові). Але це теорія»4. 

«Чим більше віддаєш – тим більше отримуєш… Оскільки гроші – це енергія, вона не повинна 

застоюватися. Таким чином, гроші повинні бути весь час в обігу, в русі»5. Далі Петро Сорока цитує 

Достоєвського: «Гроші – це карбована свобода»6. 

«Гроші – кров держави, – пише Томас Гоббс. – Під перетравлюванням я розумію перетворення 

всіх продуктів, які не споживаються у даний момент, а зберігаються для споживання в майбутньому, 

в щось еквівалентне їм за вартістю і разом із тим таке, що легко переноситься, не заважаючи 

пересуванню людей з одного місця на інше, щоби людина де б вона не перебувала, могла мати саме 

те харчування. Яке є потрібним на даному місці. Такою річчю може бути золото, срібло та гроші. Бо 

золото і срібло, які високо цінуються майже в усіх країнах, є зручною мірою вартості усіх речей 

у міжнародній торговлі, а гроші (з якого б матеріалу суверен би їх не карбував) є достатньою мірою 

 
1 Менцвель, А. (2012). Антропологічна уява. Київ: Юніверс, 300-301. 
2 Там само, 301. 
3 Martin, F. (2014). Money. The Unauthorised Bioraphy. New York: Vintage Books, 6-9. 
4 Сорока, П. (2013). Таємна сила грошей. Мукачево: Карпатська вежа, 21. 
5 Там само, 24-25. 
6 Там само, 44. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 108 

вартості усіх речей усередині держави. За допомогою таких мір усі товари, рухомі й нерухомі, 

набувають можливості супроводжувати людину всередині держави та … живлять кожну частину 

держави, так що перетравлювання є ніби кровотворенням держави. Бо природна кров утворюється 

таким самим способом із продуктів землі і, циркулюючи, живить кожну частину держави»1. 

Мірилом дія виступає енергія, а людське життя є діяльністю, що означає перехід енергії з одних 

форм у інші – матеріальні цінності і власність на них як результат цієї діяльності. 

Не існує жодних приладів, які були би здатні вирахувати загальну кількість перетікання 

енергії в природі та людському суспільстві. Тим не менш, люди намагаються вимірювати цю 

кількість. Власне таким приладом можуть вважатися гроші. Але це вже  в жодному разі не є 

приладом фізичним. Це вже метафізика. Гроші є метафізичними  за своєю природою. 

Метафізичними тому, що вони безрозмірні. Фізика – це наука про те, що можна побачити, видимі 

речі та феномени, які можна чітко і строго вимірювати. Все інше вже знаходиться  за межами фізики, 

та є метафізикою. Крім того, метафізика – це наука про максимально загальні й універсальні 

категорії мислення та буття. Категорії, що були вироблені метафізикою, пізніше можуть 

використовуватися в т.ч. й у фізиці. Микола Руденко називає гроші свого роду безрозмірним 

квантом енергії: «… цей квант сам по собі … безрозмірний: сьогодні він несе одну кількість енергії, 

завтра – іншу. Все залежить від того, який був зібраний урожай. Це вже фізика: закон збереження і 

перетворення енергії. Енергія зібраного зерна переливається з однієї виробничої сфери в іншу – 

від хліборобів до робітників, а від них у вигляді одягу, взуття та інших промислових виробів знову 

до хліборобів, а також до державних службовців2». 

І далі: «Гроші – міра вартості і засіб обліку втіленої в товарах суспільної праці, яка є 

субстанцією вартості3». В ролі субстанції вартості марксистська філософія розглядає працю. 

Синонімом праці виступає робота (в т.ч. у фізичному розумінні). Тобто субстанцією вартості ми 

можемо назвати сукупну роботу усього суспільства. А оскільки робота та енергія вимірюються 

в одних і тих самих одиницях, то виходить, пише Руденко, що субстанцією вартості виступає уся 

сукупна енергія, яка є у розпорядженні суспільства. Тобто вартість визначається енергетичними 

джерелами, які використовує людина, при цьому її, людини, праця лише спрямовує енергію, 

накопичену природою. Людина, стверджує Руденко, є лише провідником, а не генератором енергії. 

Генератором є сама природа4. 

У меркантелістів субстанцією вартості (вимірюваної грошима) є самі гроші. Гроші творять 

гроші5. Однак, якщо точніше, гроші є знаком, метафізичним квантом вартості, а не самою 

субстанцією вартості. Субстанцією вартості за Миколою Руденко виступає Космічне Світло. Саме 

воно є першоджерелом енергії на нашій планеті. Завдяки йому зростають рослини, ними харчуються 

тварини, людина живиться м’ясом тварин та використовує їх в інших цілях тощо. Возити постійно 

з собою м’ясо чи рослини занадто обтяжливо, тому їх замінюють знаками, грошима – «їх (м’ясо і 

зерно) заховали в гаманці: грошові знаки являють собою відображення якоїсь кількості зерна і 

м’яса»6. Все починається з хліборобства. Саме воно дає первинну енергію, необхідну людині для 

життя і діяльності. Лише пізніше виникає промисловість, з якої ще пізніше, пише Руденко, виникає 

капітал. Таким чином, гроші є нічим іншим, аніж еквівалентом «сонячної енергії, що плине 

економічними артеріями»7. Промисловість використовує природні ресурси – вугілля, нафту, газ – які 

були нагромаджені на Землі за рахунок фотосинтезу. Джерелом енергії, таким чином, є лише Сонце8. 

На думку Руденко капітал є виробництвом додаткової вартості, тобто збагаченням суспільства 

енергією прогресу, а енергія є фізичним процесом, який породжує природа, а не політика. 

Згідно з фізіократами всі види вартості породжуються землею і тільки землею. 

Микола Руденко звертається до праць французького лікаря й філософа-економіста Франсуа 

Кене, переконаного фізіократа, який вважав все виробництво сільським господарством. Джерелом 

 
1 Гоббс, Т. (1991). Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Сочинения в двух томах. Москва: Мысль, 2, 195-196. 
2 Руденко, М. (2015). Енергія прогресу. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 134. 
3 Руденко, М. (2015). Економічні монологи. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 217. 
4 Там само, 218-219. 
5 Там само, 223. 
6 Руденко, М. (2015). Економічні монологи. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 223. 
7 Руденко, М. (2015). Енергія прогресу. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 225. 
8 Руденко, М. (2015). Економічні монологи. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 226-227. 
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нових благ може бути лише земля, тобто природа. Відповідно, виробники – це ті, хто працює 

в сільському господарстві. Промисловість при цьому не виробляє нових благ, вона лише переводить 

їх з одних форм у інші. Шматок необробленого заліза і цвяхи, виготовлені з цього заліза – це те ж 

саме залізо. В сільському ж господарстві, посіявши одно зерно, селянин одержує сто зерен. Тобто 

чиста прибавка благ і вартостей. Саме тому додаткова вартість, вироблена в сільському господарстві, 

є первинною та абсолютною, а вартість, одержана в промисловості –вторинною та відносною. При 

цьому результати промисловості можуть впливати на подальший розвиток сільського господарства, 

яке підштовхує подальше промислове виробництво. При взаємовпливі цих факторів один на одного, 

першість, в будь-якому разі, належить природі та сільському господарству. Руденко називає 

економіку Кене фізичною, а економіку Маркса політичною1. 

«Абсолютна вартість витікає із природної родючості землі, природи, …, тоді як відносна 

додаткова вартість народжується в процесі розвитку суспільних продуктивних сил», – зазначає 

Руденко2. 

Микола Руденко вважає, що люди живуть коштом чотирьох видів виробничої енергії. Це 

абсолютна виробнича енергія vs відносна виробнича енергія; виробнича енергія, яка убуває vs енергія, 

що наростає, або енергія прогресу. Абсолютна виробнича енергія – це енергія біосфери, енергія дарів 

землі. Відносна виробнича енергія ж – це енергія техногенна. І та, й інша може бути, як 

не відновлювана (вугілля, нафта, газ тощо), так і відновлюваною, наростаючою (енергія органічна)3. 

Далі ж за законом збереження енергії родючість землі (абсолютна енергія) перетікає в енергію 

промислових підприємств (відносна енергія)4, з чого слідує, пише Руденко, що вартість усіх товарів 

визначається по-суті вартістю зерна, а «ціноутворення є істинно науковим тільки тоді, коли ним 

займається сама Природа. 

Природа є єдиним організмом, і подібно тому, як у звичайному організмі енергія, кров, 

повітря циркулюють по відповідним каналам від одних органів до інших, так само у природі одні 

речовини переходять у інші в ході циркуляції і переходів енергії з одних видів у інші. Людське 

суспільство також є частиною природи. Способом циркуляції енергії  в людському суспільстві стає 

ринок. Саме ринок є серцем економіки, серцем, яке прокачує кров (гроші, товари) по людському 

суспільству. Все відбувається синергійно5. Ринок – це свобода, саме вона, свобода, здатна 

виробляти багатства6. 

Адам Сміт, на відміну від Кене, вважає, що вартість народжується не з природи, а з праці. Без 

праці немає вартості. Саме на цю ідею (трудової вартості) спирався Карл Маркс. Микола Руденко 

вважає, що помилка. Франсуа Кене – старшого сучасника Адама Сміта, якому той присвятив свою 

працю – в тому, що він не сперечався зі Смітом і його теорією, вважаючи, що теорія, яка 

не узгоджується із законами природи, неминуче буде спростована. Але Кене не врахував того 

моменту, що в економічному житті експеримент зі спростування чи підтвердження теорії може 

тривати десятиліттями чи століттями7. 

Адам Сміт відкидає фізіократичну передумову. Справа в тому, що та економічна реальність, 

свідком якої він був, сприяла цьому. Англія багатіла завдяки торгівлі, тому робота сонця і землі 

залишилася поза увагою Сміта. Марксисти взяли на озброєння трудову теорію вартості, теорія ж 

фізіократична стала надбанням капіталістичного світу, вважає Руденко. Марксисти віддають перевагу 

безплідному (згідно з Кене) класу, пролетаріату. Диктатура пролетаріату (чи то комуністів), пише 

Руденко, знищуючи селянство, знищує тим самим основу не лише економічного процвітання, але 

також і самого життя8. 

«…Вартість, – пише Руденко, – не що інше, як синонім сонячної енергії, котра здобула ознаки 

енергії біологічної. І лише тому вона стає енергією нашої праці9». Для розвитку економіки і життя як 

такого необхідно забезпечити цій біологічній енергії таку ж свободу пересування, з якою в наших 

 
1 Руденко, М. (2015). Не заглядаючи в святці. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 356-358. 
2 Там само, 353. 
3 Там само, 361-362. 
4 Там само, 366. 
5 Руденко, М. (2015). Сила і слабкість Адама Сміта. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 368. 
6 Руденко, М. (2015). Не заглядаючи в святці. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 373. 
7 Руденко, М. (2015). Шлях до хаосу. Енергія прогресу. Київ, Кліо, 389. 
8 Там само, 392-393. 
9 Там само, 396. 
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судинах циркулює кров. Інакше будуть тромби та гангрена. Таку свободу може забезпечити лише 

ринок. У Радянському Союзі були фіксовані ціни, що Руденко порівнює з ситуацією, коли який-

небудь бюрократ накаже припаяти стрілку вольтметру до якоїсь фіксованої позначки, щоб вона 

завжди показувала те ж саме. Результатом же зазначених дій може бути лише вибух дикого хаосу1. 

Назва «енергія прогресу» Руденко або «чистий продукт» фізіократів відповідає тій частині 

сільськогосподарської продукції, яку селяни вивозять на ринок. Тобто – це додаткова вартість, 

створена природою2. В Адама Сміта ж додаткова вартість виникає лише через працю3. 

Відмовившись від теорії фізіократів, які не бажали визнавати інше джерело нових благ, окрім 

землі, Адам Сміт тим самим відкрив нову еру політичної економії. Люди, заявляє Микола Руденко, є 

біологічними трансформаторами біологічної енергії4. «Якщо вартість є синонімом енергії, то її потоки 

мають бути абсолютно вільними»5. 

Микола Руденко пропонує визначення капіталу: «Капітал є енергія прогресу мінус ентропія» 

або K = E – F, 

де K – капітал, E – енергія, F – ентропія; і далі: «Капітал є абсолютною додатковою вартістю 

після вирахування з неї відносної вартості та державних витрат»6. 

Капіталізм – є проектом раціонального влаштування світу, в основі якого лежить капітал, як 

певна ідеальна субстанція, яка здатна до самозростання та до встановлення влади над економікою та 

власністю7. 

Капітал – це не просто певна сукупність грошей, капітал – це гроші, які роблять нові гроші, 

тобто капітал – це те, що має здатність до самозростання8. Власне капітал не є суб’єктом, він є радше 

чимось на кшталт енергії чи матерії. Вищезазначеним глобальним суб’єктом як таким є фінансова 

олігархія. Таким чином економічна цивілізація капіталізму визначається через смисловий ланцюжок 

вартість – гроші – капітал – фінансова олігархія9. До Першої Світової війни остання використовувала 

валюти, прив’язані до золота (інколи до золота і срібла). Дорогоцінні метали виступали в ролі 

природних обмежувачів кількості грошей та інфляції. Золотий стандарт був скасований під час 

Першої Світової війни, оскільки за умови його збереження у воюючих сторін не вистачило би грошей 

для ведення війни. Без золотого стандарту гроші перейшли на принципово новий рівень абстракції, 

що створює умови для використання механізму контрольованої інфляції як способу вирішення 

чисельних економічних та соціальних проблем. 

Завдяки грошам і капіталу людська свідомість виходить за межі суто предметного світу речей, 

і стає так званою монетарною свідомістю, набуваючи суто грошового характеру10. Гроші сучасної 

монетарної свідомості не є класичними об’єктивними грошима, вони, навпаки, є суб’єктивними, і 

вони із своєї суб’єктивності творять нову, віртуальну реальність, яка проявляє тенденцію відміняти 

свідомість об’єктивної реальності. Негативним наслідком чого стає соціальний регрес, коли 

особистісні та статусно-соціальні відносини витісняються відносинами грошовими. Фінансова 

революція долає економіку реального господарювання. Поняття економічної ефективності тепер 

зводиться до наростання капіталу, а не збільшення реальних матеріальних благ. Тобто починається 

маніпулювання не просто грошима і вартістю, а лише грошима і вартістю11. 

Перші гроші, як зазначалося, були лише бирками, які свідчили про принесення обов’язкових 

жертв богам та пожертвувань на користь суспільству як такому. Система поступово розвивалася та 

в середині І-го тисячоліття до н.е. з’являються справжні гроші у виді монет, але в цілому фінанси не є 

ключовим елементом у господарському житті суспільства – відсутність грошей майже нічого 

не змінює, суспільство більше залежить від природи, аніж від фінансових криз. Фінанси, капітал 

стають визначальними саме на індустріальній стадії, далі відбувається стрімкий розвиток фінансової 

 
1 Там само, 396. 
2 Руденко, М. (2015). Сила і слабкість Адама Сміта. Енергія прогресу. Київ: Кліо, 460. 
3 Там само, 465. 
4 Там само, 466. 
5 Там само, 473. 
6 Там само, 455. 
7 Ільїн, В. В. (2007). Фінансова цивілізація. Київ: Книга, 409. 
8 Там само, 415. 
9 Там само, 418. 
10 Ільїн, В. В. (2007). Фінансова цивілізація. Київ: Книга, 429-430. 
11 Там само, 434-438. 
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системи в напрямку все більшої досконалості, яка досягається шляхом віртуалізації. І, нарешті, ривок 

у напрямку віртуалізації відбувається (і сам стає проявом) саме інформаційної стадії – гроші 

перетворюються переважно у цифри на електронних рахунках. 

Найбільш яскравим проявом зазначених процесів стають так звані криптовалюти, включаючи 

найбільш відому з них – біткойн, який стає першою повністю децентралізованою криптовалютою. 

Децентралізація означає, що трансакції за допомогою неї є суто двосторонніми та не потребують 

третьої сторони (як у випадку звичайних фінансових трансакцій через Інтернет). 

На відміну від звичайної фінансової піраміди, біткойн є засобом реальних трансакцій. Власне 

з однієї сторони, біткойн є пірамідою, з іншої – реальною грошова система, тільки крипто. Тобто 

грошова система, яка нічим не підкріплена. Щоправда, в сучасному світі всі валюти (долари, гривні, 

євро тощо) так само нічим не підкріплені, виступаючи по суті лише «папірцями». Крім того, значна 

кількість фінансових ресурсів навіть не існує в паперовій формі, а є лише записами в комп’ютерах. 

De facto як і біткойни. Різниця в тому, що кількість доларів регулюють відповідні державні 

фінансові установи, а кількість біткойнів закладена у спеціальному комп’ютерному алгоритмі. 

Сучасні гроші, каже Дмитро Бутерін, це лише певна колективна галюцинація. Єдине, що надає їм 

цінності, це наша віра в них1. 

Будь-хто може створити яку-небудь нову, свою власну криптовалюту. Єдине питання в тому, 

щоб хтось у неї повірив і почав нею користуватися. В випадку національних валют віра в них – це 

насамперед віра у відповідну державу. У випадку ж криптовалют усе складається (чи не складається) 

синергетично. Кількість крипто валют – реальна і потенційна – нічим не обмежена. Все визначає 

«колективна галюцинація», стверджує Дмитро Бутерін. Ціни на біткойни так само визначаються нею. 

Це не свідомо задумана кимось піраміда. Просто останнім часом багато людей, які жодного уявлення 

не мають про криптовалюти взагалі й біткойни зокрема, намагаючись захистити свої заощадження, 

почали вкладати в біткойни. І біткойни поперло як на дріжжах, говорить Бутерін. Колись, згадує він, 

один чоловік купив дві піци за 10 тисяч біткойнів. Усі дивувалися – дві піци, це справжнє «щось» 

за якісь біткойни, які є «ніщо». А нині 10 тисяч біткойнів – це 100 мільйонів доларів2. 

Чи можна вважати біткойн повноцінними грошима? Якщо виходити з того, що справжні гроші 

мають виконувати три функції – бути мірою вартості, засобом обміну та засобом накопичення – то 

навряд чи. Функцію засобу обміну, як показує життя, біткойн виконує майже повною мірою. Щодо 

функції міри вартості, то тут великі проблеми – нестабільна вартість самих біткойнів, необхідність 

додаткових технічних засобів для банків, які включаються у трансакції з біткойнами, тощо. Що ж 

стосується біткойну як засобу накопичення, то знову ж таки усе дуже неоднозначно. З одного боку, 

багато агентів ринку активно включилися в придбання біткойнів, крім того є чітко встановлений 

алгоритм регулювання кількості біткойнів у світі взагалі; з іншої – вартість біткойнів залежить, 

у першу чергу, від довіри людей3. 

Головна перевага біткойну перед існуючими реальними валютами та золотом полягає в тому, 

що в його основу закладений чіткий і незмінний алгоритм регулювання кількості біткойнів. Сучасні 

валюти, емітовані державами, таких обмежень не мають, та сучасні уряди майже скрізь проводять 

політику контрольованої інфляції. Останнє підігріває інтерес до альтернативних засобів 

накопичення. Насамперед золота, інтерес до якого є фактором не об’єктивно-природним, а 

психологічним – ціна унції золота у 2011-році, в часі найбільшого свого підйому, сягала 1920 

доларів за унцію, а в 2015-му вже тільки 1046 доларів. Все це стосується рівною мірою також і 

біткойнів чи інших криптовалют4. 

Очевидно, що криптовалюти є новим етапом у розвитку та віртуалізації грошей. Який ефект від 

їх появи буде для традиційних національних валют, передбачити в повній мірі навряд чи можливо. 

Можна припустити, що через розповсюдження використання криптовалют національні валюти 

будуть втрачати в ціні внаслідок появи додаткових грошей. Якщо яка-небудь держава повністю 

перейде на криптовалюту з такими обмеженнями емісії, які є у біткойнів, то ефекти будуть 

 
1 Барышников, В. (2018). «Рашен-биткойн» и две пиццы за сто миллионов. Радио Свобода 

<https://www.svoboda.org/a/28989157.html> (2020, листопад, 22). 
2 Барышников, В. (2018). «Рашен-биткойн» и две пиццы за сто миллионов. Радио Свобода 

<https://www.svoboda.org/a/28989157.html> (2020, листопад, 22). 
3 Шавалюк, Л. (2017). Поведінкова економіка. Український контекст. Український тиждень, 44 (520), 13. 
4 Шавалюк, Л. (2017). Поведінкова економіка. Український контекст. Український тиждень, 44 (520), 14. 
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аналогічними тим, що давало використання грошей із дорогоцінних металів, тобто неможливість їх 

девальвації з усіма належними наслідками1. 

Аксіологія постмодерну характеризується, перш за все, відсутністю центру. Її цінності 

можуть нагадувати цінності модерну, але лише зовнішньо. Справа в тому, що вони призначаються 

не для індивіда (особистості), а для «дивіда» (споживача, конформіста). Основою життя  в епоху 

модерну та премодерну виступали праця та реальна економіка, реальні матеріальні предмети. 

В епоху постмодерну на перший план виходять так звані індекси: економічного розвитку, 

зростання, рівня життя, медичного чи іншого обслуговування, індекс людського капіталу  – чисельні 

суто фінансові індекси2. Тобто не діяльність, а віртуальність. Власне реально-економічною 

передумовою цього стає постійно зростаюче підвищення ефективності праці, внаслідок якого 

суспільство нестачі перетворюється на суспільство надлишку та переситу, коли на перший план 

виходить не виробництво благ, а їх розподіл. Це переводить економіку на віртуальні рейки, де 

вартість командує реальністю3. В. Ільїн пише, що проявами віртуалізації економіки стають 

економічний детермінізм та грошова залежність4. Останнє руйнує традиційні системи аксіології, 

але не скасовує загального принципу гуманізму. Якщо традиційний модерний гуманізм є 

ідеократичним (тобто спирається на певні уявно-абстрактні цінності) та ідеологічним (намагається 

нав’язати відповідну ідеологію суспільству), то гуманізм постмодерний просто тяжіє 

до суб’єктивності та, як наслідок, аксіологічного плюралізму5. 

Висновки. Феномен грошей має очевидні інформаційний та енергетичний аспекти. Людське 

мислення розвивається в напрямку від чуттєво-конкретного до мисленнєво-абстрактного. Можна 

відзначити, що різним стадіям розвитку суспільства відповідає  за рівнем абстракції свій 

домінуючий тип грошей. Вплив форми грошей на умови економічного життя можна представити 

у виді таблиці: 

Таблиця 1 

Співвідношення форми та матерії грошей 

Форма грошей Економічні результати 
Політичні умови  

та наслідки 

Гроші-предмети Проста торгівля – обмін Бездержавні суспільства 

Гроші як дорогоцінні метали Широка міжнародна торгівля 

та накопичення  

Феодальні та рабовласницькі 

держави 

Паперові гроші Кредитування та механізм інфляції Централізовані держави, капіталізм 

Криптовалюти  Реальна децентралізація 

економічного життя  

Інформаційне суспільство  

Джерело: авторська розробка 

 

Так на аграрній стадії гроші є суто конкретними: спочатку це гроші у формі предметів чи 

товарів (ножі, зерно, мушлі), пізніше гроші як відміряні шматки дорогоцінних металів – тобто 

цінність грошей визначається цінністю предметів чи матеріалів, які ці гроші, репрезентують. На 

індустріальній стадії гроші поступово втрачають прямий зв’язок з тим, що їх представляє – 

з’являються і починають широко використовуватися паперові гроші, які є суто абстрактною мірою, 

свідоцтвом міри боргу. Спочатку вони ще певною мірою прив’язані до «реальних» мір цінності 

(золота та срібла), однак цей зв’язок тепер не є прямим – спочатку паперових грошей випускається 

у декілька разів більше, аніж мається в наявності золота і срібла, пізніше і ця прив’язка скасовується, 

що створює можливості використання механізмів інфляції задля розв’язання соціальних, політичних 

та власне економічних питань. І, нарешті, на постіндустріальній чи інформаційній стадії гроші ще 

більше віртуалізуються (абстрагуються), перетворюючись урешті-решт у криптогроші, які 

створюють можливості до реальної політичної децентралізації економічного життя. 

 
1 Там само, 15. 
2 Ільїн, В. В. (2007). Фінансова цивілізація. Київ: Книга, 479-480. 
3 Там само, 481. 
4 Ільїн, В. В. (2007). Фінансова цивілізація. Київ: Книга, 483. 
5 Там само, 488-489. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 113 

References: 

1. Boyaryshnikov, V. (2018) “Russian-bitcoin” i dve pizzi za sto millionov [“Russian-bitcoin” and two pizzas  

for one hundred millions]. Radio Svoboda [Radio Liberty]. <https://www.svoboda.org/a/28989157.html> 

(2020, November, 22) [in Russian]. 

2. Gobbs, T. (1991). Leviafan, ili materiya, forma i vlast’ gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo. Sochineniya v dvukh 

tomakh [Leviathan, or material, form and power of the state, ecclesiastical and civil one. Works in two volumes]. 

Moscow: Mysl, 2 [in Russian]. 

3. Ilyin, V.V. (2007). Finansova tsyvilizatsiya [Finacial Civilization]. Kyiv: Knyha. [in Ukrainian]. 

4. MacLuhan, M. (2003). Ponimaniye Media. [Understanding of Media]. Moscow: KANON-press-C, Kuchkovo Pole. 

[in Russian]. 

5. Mencwel, A. (2012). Antropologichna uyava [Anthropologic Imagination]. Kyiv: Univers. [in Ukrainian]. 

6. Rudenko, M. (2015). Energiya progresu. Energy of Progress [Energiya progresu. Energy of Progress]. Kyiv: Klio. 

[in Ukrainian]. 

7. Rudenko, M. (2015). Ekonomichni monology. Energiya progresu [Economical Monologues. Energy of Progress. 

Kyiv: Klio. [in Ukrainian]. 

8. Rudenko, M. (2015). Ne zagliadayuchy v sviatsi. Energiya progresu [Energy of Progress. Without Looking into Notes]. 

Kyiv: Klio. [in Ukrainian]. 

9. Rudenko, M. (2015). Syla i slabkist Adama Smita. Energiya progresu [Force and Weakness of Adam Smith. 

Energy of Progress]. Kyiv: Klio. [in Ukrainian]. 

10. Rudenko, M. (2015). Shliach haosu. Energiya progresu [The Way of Chaos. Energy of Progress]. Kyiv: Klio. 

[in Ukrainian]. 

11. Soroka, P. (2013). Tayemna syla hroshey [The secret power of money]. Mukachevo: Karpatska vezha. 

[in Ukrainian]. 

12. Shavaliuk, L. (2017). Povedinkova ekonomika [Behavior Economics]. Ukrajinskyj Tyzhden [Ukrainian Week], 44 (520). 

<https://tyzhden.ua/News/212342> [in Ukrainian]. 

13. Martin, F. (2014). Money. The Unauthorised Biography. New York:Vintage Books. [in English]. 

 

  



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 114 

 

Zveme vás k účasti v časopise! 

 

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 
 

Časopis vychází čtyřkrát ročně. 

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. dubna a musí byt publikováné 

do dne 30. dubna.  

Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt publikováné 

do dne 30. června. 

Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné 

do dne 31. října. 

Články pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt 

publikováné do dne 31. prosince. 

Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc 

velký počet položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.  

 

Požadávky k rukopisům: 

Objem - 10–30 stranek. Jazyk članků – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 

 

U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno : 

 

Anotace objemem 1800-1900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 

akademický titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání. 

 

Poznámky pod čarou – na každé stránce. 

Odkazy na zdroje na konci článku – volitelný. 

 

Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American 

Psychological Association). 

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo JPEG (každá postava 

v samostatném souboru/dokumentu). 

 

Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk. 

Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s 

účelem tisku a zveřejnění. 

 

 

Adresa pro korespondenci: 

E-mail: publications@ephd.cz 

Web: http://ephd.cz 

 

Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 



 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 115 

 

PŘÍKLADY ÚPRAVY BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ  

A LITERATURY DLE POŽADAVKŮ APA-STYLE  

 

Všeobecná pravidla:  

Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance a v transliterovaném seznamu 

literatury (references) musí být zpracován na základě norem APA-Style, v souladu s požadavky APA 

(American Psychological Association). Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 

bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na způsob psaní: rovně a kurzivou 

(Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 

nepřekládají se a netransliterují se. Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.  

Seznam literatury (references) na konci článku se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést odkaz na články 

v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě v časopisech a sbírkách, 

doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  

–  Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  

– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  

– Výchozí údaje s anglickým zápisem. 

 

V seznamu literatury (references) místo vydání pro zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí 

v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  

– pro zdroje v ruštině:   http://www.translit.ru,  

– pro zdroje v ukrajinštině: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  

Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název 

web-stránky (píše se kurzivou (Italic)), adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je 

možné datum poslední návštěvy/ náhledu web-stránky v zaoblených závorkách: () . Název měsíce 

nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.  

 

Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, 

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce, druhý je příklad 

odkazu na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).  

 

Monografie:  

Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches 

to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter, 575. 

Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches 

to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter. [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]. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 116 

Článek v časopise:  

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]. 

 

Teze a myšklenky konference: 

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]. 

 

Odkazy na web-stránky: 

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. 



 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 117 

<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).  

 

Archivní zdroje a rukopisy: 

Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк. 

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. 

[in Ukrainian]. 

 

Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14. 

Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific 

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]. 

 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 118 

 

Become a Contributor for the Journal 

 

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE  
 

The Journal is issued 4 times per year. 

Articles for publication in the first issue of the Journal are accepted until April, 1 and will be published 

until April, 30. 

Articles for publication in the second issue of the Journal are accepted until June, 1 and will be 

published until June, 30. 

Articles for publication in the third issue of the Journal are accepted until October, 1 and will be 

published until October, 31. 

Articles for publication in the fourth issue of the Journal are accepted until December, 1 and will be 

published until December, 31. 

 

Requirements to manuscripts 

Page Limit is 10 – 30 pages (TNR, 14, interval – 1,5) 

The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German. 

For an article in any language, which is submitted to the Journal the following is required:  

– full first, middle and last name of an author, a title of an article, an abstract (1800-1900 characters) 

and keywords in English and in a language of an article; 

– complete information about an author; academic title, academic degree, position, and place 

of employment in English and in a language of an article; 

– footnotes are allowed, no endnotes. Footnotes should be given page by page in original language, that 

is not to be translated or transliterated; 

– usual list of bibliography is not required in the end of an article; 

– however, the list of cited and used in an article literature is additionally required in the end and 

should be given in Latinised form. All Cyrillic letters should be transliterated to Latin script. 

 

Page by page footnotes (with numeration on every page) should be performed by means of so called 

“automatic references” in MS WORD.  

Bibliography description of literature should be arranged in accordance with the agreements 

of the American Psychological Association (APA). The examples are given below. 

Illustrations to articles (graphics and images) should be submitted in the TIFF or JPEG format 

(each image in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour 

printing is not available in the Journal. 

 

The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply 

with the aforementioned requirements. 

 

 

Address for service:  

E-mail: publications@ephd.cz 

Web: http://ephd.cz 

 

Mailing Address:  

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle 



 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 119 

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]. 

 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 120 

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. 



 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 6 Issue 4 2020 

 121 

<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).  

 

Archival sources and manuscripts 

Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк. 

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. 

[in Ukrainian]. 

 

Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14. 

Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific 

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]. 

 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18



