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SWOT-ANALYSIS APPLICATION IN DEVELOPING THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT
OF YOUTH AND CHILDREN'S TOURISM OF THE VOLYN REGION
ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
МОЛОДІЖНОГО І ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
SUMMARY. A detailed study of the factors of the external and internal environment of youth and children's
tourism of Volyn region was accomplished in the article with the help of SWOT-analysis. The main advantages
and disadvantages of its resource potential, opportunities and threats of further development are analyzed. The
directions and priorities of sustainable development, the main problems hindering development and their causal
relationships are revealed. The strategic goals and tasks, which are the components of the strategy of youth and
children tourism development in the Volyn region are proposed. The priorities and directions of youth and children
tourism development in the Volyn region are determined.
Key words: youth tourism, children's tourism, strategy, SWOT-analysis, advantages and disadvantages.
АНОТАЦІЯ. У статті за допомогою SWOT-аналізу, здійснено детальне вивчення чинників зовнішнього та внутрішнього середовища молодіжного і дитячого туризму Волинської області. Проаналізовано основні переваги та недоліки його ресурсного потенціалу, можливості та загрози подальшого розвитку.
Визначено напрямки та пріоритети сталого розвитку, основні проблеми, які гальмують розвиток та виявлено їх причинно-наслідкові зв'язки. Запропоновано стратегічні цілі та завдання, які є складовими стратегії
розвитку молодіжного і дитячого туризму Волинської області. Визначено пріоритети та напрямки розвитку молодіжного і дитячого туризму у Волинській області з огляду на суспільно-географічну специфіку
регіону.
Ключові слова: молодіжний туризм, дитячий туризм, стратегія, SWOT-аналіз, переваги та недоліки.
Постановка наукової проблеми. Суспільногеографічне дослідження молодіжного і дитячого
туризму окремого регіону має важливе теоретичне
та практичне значення, оскільки дає можливість виявити їх особливості функціонування, тенденції та
специфіку.
У ході такого дослідження, слід брати до уваги
комплексний підхід, що розглядає систему молодіжного і дитячого туризму окремого регіону, як
єдину систему макрорівня, а також здійснює комплексну оцінку різного роду процесів на рівні
адміністративних районів та міст. Тобто, окрім
кількісних показників, які безпосередньо стосуються молодіжного і дитячого туризму, слід враховувати також певні аспекти соціально-економічного і соціально-культурного розвитку території.

З огляду на це, та враховуючи необхідність різностороннього підходу до дослідження молодіжного і дитячого туризму Волинської області,
при розробці стратегії, доцільним є використання
SWOT-аналізу, особливістю якого є виявлення
слабких та сильних сторін, а також можливостей та
загроз подальшого розвитку.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у виявленні переваг та недоліків, можливостей та загроз, а також аналізу основних проблем
молодіжного і дитячого туризму Волинської області, простеживши їх причинно-наслідкові зв'язки,
за допомогою методології SWOT-аналізу. На основі результатів аналізу, запропонувати стратегічні
цілі та завдання стратегії розвитку молодіжного і
дитячого туризму Волинської області.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даМетод SWOT-аналізу дозволяє провести дений час, дослідженню молодіжного і дитячого ту- тальне вивчення факторів зовнішнього та
ризму Волинської області приділено мало уваги внутрішнього середовища. Результатом SWOTЩо стосується дослідження у сфері дитячого і мо- аналізу є розробка можливих стратегічних дій,
лодіжного туризму України, то слід відмітити нау- спрямованих на посилення конкурентних позицій,
кові роботи таких українських науковців як: О.В. пріоритетних напрямків вдосконалення структури і
Колотуха, В.В. Обозний, М.Ю. Костриця, О.О. територіальної організації системи молодіжного і
Остапець, Г.В. Палаткіна, І.Н. Пілат, О.О. Колес- дитячого туризму окремого регіону, характериник.
стика наявних (стартових) умов, що дозволяє виВиклад основного матеріалу дослідження. явити конкурентні переваги та обмеження для його
Вирішення проблем молодіжного і дитячого тури- подальшого розвитку.
зму окремого регіону залежить не тільки від управНазва SWOT – аналіз трактується як перелік та
лінської структури, а й від ряду його соціально-еко- оцінка факторів розвитку:
номічній та соціокультурних особливостей, а також
- Strengths – сильні сторони – внутрішні
від факторів зовнішнього та внутрішнього впливу.
можливості, особливості та переваги для розвитку;
Зважаючи на низку негативних явищ, які
- Weaknesses – cлабкі сторони – особливості
прямо або опосередковано впливають на розвиток та недоліки що ускладнюють розвиток;
молодіжного і дитячого туризму у Волинській об- Opportunities – можливості – умови та
ласті, доцільним є розробка стратегії розвитку мо- фактори які можуть сприяти та стимулювати
лодіжного і дитячого туризму. Стратегія передба- розвиток;
чає визначення цілей, завдань, пріоритетів та
- Threats – загрози – умови та фактори які
напрямків розвитку молодіжного і дитячого ту- можуть ускладнювати та уповільнювати розвиток.
ризму у Волинській області з огляду на суспільноВарто зазначити, що даний метод дає змогу
географічну специфіку регіону.
оцінити різносторонні перешкоди та проблеми,
На нашу думку, такого роду стратегія повинна негативні та позитивні чинники впливу, а також
мати системний підхід щодо вирішення проблем окреслити сильні сторони та переваги. Такого роду
пов’язаних із негативними явищами і тенденціями аналіз дозволяє визначити конкретні завдання та
в сегменті молодіжного і дитячого туризму. Для заходи, які слід вжити для реалізації поставлених
цього, в процесі її розробки, слід застосувати таку цілей стратегії (Табл. 1).
методику, яка дозолить проаналізувати умови та
Отже, першим кроком є аналіз визначення пефактори розвитку, виявити причинно-наслідкові редумов, тобто сильних та слабких сторін наявного
зв’язки, комплексно оцінити вплив внутрішніх та ресурсної бази молодіжного і дитячого туризму Возовнішніх факторів. З огляду на це, при розробці линської області. Сюди відносимо наявний потенстратегії розвитку молодіжного і дитячого туризму ціал рекреаційно-туристичних ресурсів, туриВолинської області було застосовано метод SWOT- стичну інфраструктуру, соціально-культурні особаналізу.
ливості та еколого-географічні умови території
(Табл. 1).
Таблиця 1.
Аналіз переваг та недоліків наявного ресурсного потенціалу молодіжного
і дитячого туризму Волинської області
Сильні сторони
Слабкі сторони
(переваги)
(недоліки)
1. Рекреаційно-туристичні ресурси
- наявність значного оздоровчо-рекреаційного - низький рівень освоєності окремих рекреапотенціалу для розвитку екологічного та сільсь- ційно-туристичних ресурсів області;
кого зеленого туризму;
- значна частка рекреаційно-туристичних ре- наявність історико-культурної спадщини;
сурсів області, знаходиться в зоні радіаційного за- тенденція до збільшення числа туристичних бруднення;
подій, зокрема етнографічних фестивалів, яр- - концентрація історико-культурних туристичних
марків, спортивних змагань тощо;
ресурсів переважно в декількох населених пунктах
- збільшення числа об’єктів природо-заповідного області;
фонду області;
- територіальна нерівномірність розподілу окре- етнокультурні особливості побуту області, зо- мих рекреаційно-туристичних ресурсів в області;
крема населення сільської місцевості північних - недостатня реклама потенційно-привабливих
районів
туристичних об’єктів та подій на місцевому рівні.
2. Туристична інфраструктура
- тенденція до росту чисельності об’єктів розміщення, громадського харчування в населених
- недосконалість бази даних стосовно об’єктів тупунктах із значним рекреаційно-туристичним пористичної сфери;
тенціалом;
- недостатній розвиток екологічного та сільсь- відносно помірні ціни на послуги розміщення
кого зеленого туризму;
та харчування;
- недостатня транспортна доступність рекреацій- наявна
матеріально-технічна
база
моних об’єктів, зокрема у північних районах області.
лодіжного і дитячого туризму та досвід у наданні
оздоровчих та анімаційних послуг.
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Соціально-культурні особливості
- вигідне транспортно-географічне положення
області;
- історичні особливості розвитку господарства
- розгалужена система об’єктів соціальної області, традиції зайнятості населення, виступасфери;
ють негативним чинником розвитку туристичної
- наявність науково-освітніх закладів, що галузі, у першу чергу сільської місцевості;
здійснюють науково-дослідну діяльність, а також - високі інвестиційні ризики й недостатня інпрофесійну підготовку працівників у сфері ту- формованість потенційних інвесторів про можлиризму;
вості і туристичний потенціал області;
- трудова міграція, є також позитивним факто- - недостатня конкуренція в окремих сегментах
ром подальшого розвитку туризму у цілому, на туристичному ринку послуг;
оскільки сприяє формуванню географічного кру- - невисока престижність професій в сфері тугозору, оцінки якості життя населення сусідських ризму, що продиктована історичними традиціями
країн, відповідних стандартів життя та культурних зайнятості населення.
цінностей.
4.
Еколого-географічні умови
- низький рівень забруднення атмосфери, водних
- високий рівень забруднення побутовими відоб’єктів, висока якість питної води у переважній
ходами та відсутність сміттєпереробних промибільшості районів області, в силу відсутності потслових промислових об’єктів, створює негативний
ужних промислових об’єктів;
ефект для розвитку туризму;
- досить високі темпи відновлення природних
- наявність радіаційно-забруднених територій.
комплексів, зокрема флори та фауни.

Наступним кроком SWOT-аналізу є визначення можливостей, що виникають в процесі
функціонування молодіжного і дитячого туризму

Волинської області, а також загроз, що спричинені
різного роду негативними факторами (Табл.2).

Таблиця 2.
Аналіз можливостей та загроз розвитку молодіжного і дитячого
туризму Волинської області
Можливості
Загрози
1. Туристично-рекреаційні ресурси
- досить низький рівень освоєності рекреаційно- - відсутність чіткого, системного підходу до ротуристичних ресурсів у першу чергу північних звитку туристичної галузі у цілому, зокрема морайонів області, що лишає значний потенціал для лодіжного і дитячого туризму у Волинській обінвестиційної активності, розвитку інфраструк- ласті.
тури та бізнес-ідей у сфері надання туристичних
послуг.
2. Туристична інфраструктура
- досить високий попит споживачів на задово- - відсутність чіткої молодіжної політики, зокрема
лення своїх потреб у туристично-рекреаційних по- стратегічного бачення розвитку туристичної гаслугах, зокрема в сегменті молодіжного і дитячого лузі у цілому, у тому числі, молодіжного і дитятуризму, виступає передумовою подальшого фор- чого туризму області;
мування конкурентоздатного туристичного ком- - підпорядкованість закладів розміщення туплексу Волинської області у цілому. У свою чергу, ристів, санаторно-курортних, оздоровчих і рекредіяльність об’єктів туристичної інфраструктури аційних закладів, дитячих оздоровчих таборів, різсприяє наповненню бюджетів місцевих тери- ним міністерствам та відомствам, іншим центоріальних громад.
тральним органам виконавчої влади.
3. Соціально-культурні особливості
- прикордонне положення області, що позитивно - соціально-економічна та політична нестабільвпливає на соціально-економічну ситуацію, зо- ність в державі;
крема сприяє збільшенню туристичних потоків, - низький рівень культури відпочинку.
розвитку міжнародного молодіжного туризму;
- наявність населених пунктів у Волинській області
із культурною самобутністю.
4. Еколого-географічні умови
- різноманітність природних комплексів тери- - високий ступінь
туристично-рекреаційної
торії, їх високий рекреаційно-туристичний потен- освоєності території значно підвищує антропоціал, що сприяє задоволенню рекреаційних потреб. генне навантаження на природні комплекси і негативно впливає на їх рекреаційний потенціал та
темпи відновлення.
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Важливою умовою розробки стратегії є визна- молодіжного і дитячого туризму у Волинській обчення основних проблем які гальмують розвиток ласті та виявлення їх причинно-наслідкових зв'язків
(Табл. 3).
Таблиця 3.
Аналіз проблем молодіжного і дитячого туризму Волинської області
Причина проблеми
Проблема
Наслідки проблеми
1. Проблеми соціально-економічного характеру
- відсутність
дієвих
програм 1. Несприятливі умови - негативно впливає на структуру тусоціально-економічного розвитку для розвитку малого ристичних послуг, притоку інвестицій;
області.
та середнього бізнесу. - низький рівень інвестицій, соціаль- погіршення рівня життя насе- 2. Ріст соціально-нега- ної інфраструктури у сільській місцелення.
тивних явищ
вості.
3. Високий рівень - тенденція до росту соціальної
- низький рівень фінансування офіційного безробіття напруженості у суспільстві.
соціальної сфери у цілому.
- трудова міграція;
- відсутність дієвих соціальних
- низький рівень купівельної спропрограм щодо регулювання ринку
можності населення;
праці, низький рівень оплати праці
офіційно зайнятих.
- зниження престижності ряду
професій.
2. Проблеми інфраструктурного характеру
- відсутність стабільних туристич- 1. Низький рівень ма- - призводить до зниження популярних потоків, їх сезонність, що приз- теріально-технічної
ності турів, втрату потенційних туводить до недостатньої конкуренції бази туристичної ін- ристів.
на ринку туристичних послуг.
фраструктури
- низький рівень туристично-ре- 2. Недостатня кількреаційної освоєності території, кість
туристичних - втрата популярності туристичних
транспортної інфраструктури, нега- об’єктів і розважаль- напрямків, а відповідно до скорочення
тивні екологічні процеси.
них атракцій
доходів від туризму в цій місцевості.
3. Низька якість транс- одна із комплексних проблем портної інфраструк- - призводить до збільшення вартості
соціально-економічного розвитку тури
туристичних поїздок і зменшення часу
регіону, зокрема на місцевому рівні.
на відпочинок, екскурсій.
3. Проблеми системного характеру
- недостатня нормативно-правова 1. Відсутність дієвих - не сприяє туристично-рекреаційній
база регулювання молодіжного і ди- туристських, програм освоєності регіону, зменшує попит на
тячого туризму на місцевому рівні. на місцевому рівні
ререаційно-оздоровчі послуги.
2. Нерівномірна тери- відсутність цільової, державної торіальна організація - низькі темпи розвитку пріоритетних
підтримки
суб’єктів
господа- управлінської струк- різновидів молодіжного і дитячого турювання у сфері туризму, що тури, молодіжного і ризму (лікувально-оздоровчого, спорорієнтуються на сегмент мо- дитячого туризму, зо- тивно-оздоровчого, культурно-пізналодіжного і дитячого туризму.
крема його інфра- вального, екологічного туризму.
структури.
Враховуючи результати SWOT-аналізу сильних та слабких сторін, переваг та недоліків у розвитку молодіжного і дитячого туризму Волинської
області, виникає необхідність розробки принципово нових підходів, щодо формування ефективних
механізмів регулювання туристичної галузі. Зважаючи на функції молодіжного і дитячого туризму,
його сучасний стан, функціонально-компонентну
структуру, нами було визначено ряд напрямків та
пріоритетів сталого розвитку молодіжного і дитячого туризму у Волинській області. На нашу думку,

пріоритетними напрямками реалізації даної стратегії мають бути:
- розробка і впровадження перспективних
регіональних програм на місцевому рівні;
- державне регулювання розвитку молодіжного і дитячого туризму;
- створення інвестиційних умов для розвитку існуючої туристично-рекреаційної інфраструктури;
- розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури.
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Таблиця 4.
Стратегічна ціль І. Розробка і впровадження перспективних регіональних програм на місцевому рівні
Чинники, які створюють конку- - наявність науково-освітніх закладів, що готують фахівців та
рентні переваги регіону
працівників сфери туризму належної кваліфікації.
Чинники, які створюють переш- відсутність досвіду у реалізації програм розвитку новостворекоди у формування конкурентних територіальних громад.
них переваг
- нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцеМожливості, які сприяють дового самоврядування у сфері туризму, зокрема розробки і впросягненню стратегічної цілі
вадження місцевих програм;
Загрози, які ускладнюють досяг- потреба значних фінансових ресурсів для реалізації програм.
нення стратегічної цілі

Регіональні програми розвитку рекреації і туризму, є ключовим фактором реалізації регіональної туристичної політики. Враховуючи негативні
тенденції у системі молодіжного і дитячого туризму у цілому, зокрема відсутність регіональної
державної програми оздоровлення учнівської молоді, яка б передбачала більш раціональне використання коштів, що виділяються державою на літнє
оздоровлення дітей, та беручи до уваги наявні рекреаційні ресурси Волинської області, вважаємо за
потрібне запровадити нові економічно-ефективні
форми відпочинку та оздоровлення дітей. Для забезпечення змістовної організації короткотривалого та довготривалого відпочинку учнівської молоді на місцевому рівні необхідна системна
взаємодія усіх органів місцевого самоврядування,
за для концентрації управлінських, фінансових,
трудових, матеріально-технічних ресурсів й рекреаційно-туристичних потенціалу, спрямованих на

покращення стану санаторно-курортного господарства, туризму і відпочинку та створення належних
умов для забезпечення надання якісних туристичних послуг.
На нашу думку, основними напрямками в розробці і впровадженні перспективних регіональних
програм на місцевому рівні мають стати:
- розробка місцевих туристських, рекреаційно-оздоровчих, екскурсійних програм, враховуючи місцеві рекреаційно-туристські ресурси;
- розробка та впровадження органами місцевого самоврядування програм розвитку туристичної сфери, враховуючи рекреаційно-туристичний
потенціал території;
- підготовка нормативно-правової бази державного регулювання в сегменті молодіжного і дитячого туризму.

Таблиця 5.
Стратегічна ціль ІІ. Державне регулювання розвитку молодіжного і дитячого туризму
- впровадження адміністративно-територіальної реформи, що
Чинники, які створюють кон- значно посилює повноваження місцевих об’єднаних територіальних
курентні переваги регіону
громад у розробці та впровадженні регіональних програм соціальноекономічного розвитку території.
Чинники, які створюють пере- - малоефективна система органів державного управління, які
шкоди у формування конкувідповідають за різні аспекти молодіжного і дитячого туризму в обрентних переваг
ласті.
- значний трудоресурсний потенціал області та відносно не висока
Можливості, які сприяють до- рекреаційно-туристична освоєність, залишає значне поле нереалізосягненню стратегічної цілі
ваних можливостей у подальшому розвитку молодіжного і дитячого
туризму.
- відсутність попередніх програм розвитку молодіжного і дитячого
Загрози, які ускладнюють до- туризму;
сягнення стратегічної цілі
- негативний досвід реалізацій програм регіонального розвитку
соціальної сфері області.
Однією із ключових передумов успішного
впровадження та реалізації Стратегії розвитку молодіжного і дитячого туризму у Волинській області, є власне, державне регулювання. Проте для
максимальної ефективності реалізації запланованих заходів, спрямованих на розробку і впровадження перспективних регіональних програм,
створення інвестиційних умов для розвитку існуючої туристично-рекреаційної інфраструктури, слід
чітко окреслити завдання, враховуючи усі переваги
та загрози.

На нашу думку, політика регулювання молодіжного і дитячого туризму окремого регіону, повинна бути зорієнтована не стільки на пряме втручання в реалізацію окремих регіональних програм,
а на якість їх виконання. Проте наглядова функція
з боку держави має також доповнюватися формуванням інвестиційної привабливості території,
нормативно-правової бази, відповідно вимог сьогодення. Важливим на початковому етапі ефективного впровадження усіх стратегічних завдань, є
контроль за цільовим використанням природних та
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історико-культурних ресурсів, а також дотації з
- державне регулювання і контроль за
боку держави.
цільовим використанням природних комплексів,
Враховуючи вищесказане, та зважаючи на всі історико-культурної спадщини на законодавчому
конкурентні переваги та недоліки Волинської об- рівні;
ласті (Табл. 5), основними завданнями Державного
- державні дотації суб’єктам туристичної
регулювання розвитку молодіжного і дитячого ту- діяльності відповідно до регіональних і місцевих
ризму мають бути такі:
програм розвитку;
- створення в кожному рекреаційно-тури- удосконалення існуючої Загальнодержавстичному вузлі, осередків туристсько-краєзнавчої ної програми збереження та використання об’єктів
та рекреаційно-оздоровчої діяльності учнівської культурної спадщини.
молоді;
Таблиця 6.
Стратегічна ціль ІІІ. Створення інвестиційних умов для розвитку існуючої туристично-рекреаційної інфраструктури
Чинники, які ство- хороші транзитні можливості регіону;
рюють конку- забезпеченість кваліфікованими трудовими ресурсами області;
рентні переваги
- достатній рівень транспортної інфраструктури.
регіону
- низький рівень оплати праці офіційно працюючих;
Чинники, які ство- високий рівень бюрократії та нестабільна соціально-економічна та політична
рюють перешкоди
ситуація в країні;
у формування кон- тенденція до зниження рівня купівельної спроможності населення регіону та
курентних переваг
країни у цілому, а отже попиту на туристичні послуги.
Можливості, які
- розроблена державна програма розвитку туристичної галузі у цілому;
сприяють досяг- адміністративно-територіальна реформа, утворення територіальних громад,
ненню стратегічщо дає змогу самостійно планувати і впроваджувати соціально-економічні проної цілі
екти на місцях.
- недосконалість нормативно-правового забезпечення що створює додаткові ризики інвестиційної діяльності у сфері туризму;
Загрози, які
- недостатня або ж відсутня туристична інфраструктура в окремих адміністраускладнюють дотивних районах, які в свою чергу мають значний туристично-рекреаційний посягнення стратенціал;
тегічної цілі
- низький рівень довіри, у першу чергу, іноземних інвесторів, щодо гарантій
правового захисту підприємницької діяльності.
Важливим елементом у створення інвестиційних умов для розвитку існуючої туристично-рекреаційної інфраструктури, повинен стати кардинально інший підхід до організації молодіжного і
дитячого туризму. На нашу думку, основою такого
підходу має бути цільове інвестування інфраструктури, цільових програм розвитку окремих туристичних об’єктів, подій, їх популяризація тощо.
Насамперед слід визначити пріоритетні
напрямки та сфери інвестиційної діяльності. На

нашу думку, зважаючи на конкурентні переваги та
недоліки Волинської області (табл. 5), такими
напрямками мають бути:
- створення нових сприятливих умов для залучення інвестицій;
- розвиток конкурентних переваг населених
пунктів сільської місцевості з рекреаційно-туристичним потенціалом.

Таблиця 7.
Стратегічна ціль ІV. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури
- значні природно-кліматичні та рекреаційно-туристичні ресурси;
Чинники, які створю- прикордонне положення регіону з країнами із високою купівельною
ють конкурентні пере- спроможністю туристичних послуг населення;
ваги регіону
- об’єкти природно-заповідного фонду з унікальними ландшафтами та
природними парками
- відсутність чіткого бачення стратегії розвитку туризму у цілому в обЧинники, які створюласті;
ють перешкоди у фор- переважно низька якість турстично-рекреаційних послуг;
мування конкурентних
- недостатня популяризація і рекреаційна освоєність туристично-рекреапереваг
ційного потенціалу області.
- збалансоване відновлення лісових ресурсів регіону.
Можливості, які сприя- розвиток сільського зеленого та екологічного туризму в регіоні.
ють досягненню стра- достатній рівень професійної підготовки фахівців туристично-рекреатегічної цілі
ційної сфери.
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- низький рівень купівельної спроможності населення регіону та суміжних
Загрози, які ускладнюобластей;
ють досягнення стра- економічний ефект від реалізації стратегічної цілі у середньо та довтегічної цілі
гостроковій перспективі.

На нашу думку, реалізація завдань розвитку
туристично-рекреаційної інфраструктури у цілому,
зокрема молодіжного і дитячого туризму, позитивно вплине на соціально-економічну ситуацію у
першу чергу сільської місцевості. Оскільки пріоритетними напрямками мають стати розвиток сільського-зеленого туризму, створення дитячих таборів,
рекреаційних пунктів та зон відпочинку, що в
першу чергу слугують для задоволення рекреаційних потреб екскурсантів.
Слід зазначити, що в умовах соціально-економічної нестабільності, високого рівня безробіття,
особливо у сільські місцевості, сфера туризму частково може бути альтернативою трудової міграції.
Враховуючи конкурентні переваги та недоліки
регіону (Табл. 7), основними завданнями розвитку
туристично-рекреаційної інфраструктури Волинської області є:
- оптимізація використання існуючого туристично-рекреаційного потенціалу;
- популяризація
туристсько-краєзнавчої
екскурсійної діяльності територій місцевого рівня,
які мають унікальні поєднання рекреаційних ресурсів;
- стимулювання розвитку екологічних видів
туризму на базі національних природних парків.
Висновки. Аналізуючи переваги та недоліки,
можливості та загрози розвитку молодіжного і дитячого туризму Волинської області, ми дійшли висновку, що важливою передумовою його подальшого розвитку, є формування ефективних механізмів регулювання туристичної галузі. Разом з
цим, без стратегічно-орієнтованої політики молодіжного і дитячого туризму на місцевому рівні,
його подальший конкурентоспроможний розвиток
є неможливий. Результати SWOT-аналізу, зокрема
характеристика переваг та недоліків наявного ресурсного потенціалу молодіжного і дитячого туризму Волинської області показав, що основним перевагами є:
- наявність значного оздоровчо-рекреаційного потенціалу для розвитку екологічного та
сільського зеленого туризму;
- наявність історико-культурної спадщини;
- наявна матеріально-технічна база молодіжного і дитячого туризму та досвід у наданні
оздоровчих та анімаційних послуг;
- вигідне транспортно-географічне положення області;
- розгалужена система об’єктів соціальної
сфери;
- наявність науково-освітніх закладів, що
здійснюють науково-дослідну діяльність, а також
професійну підготовку працівників у сфері туризму.
Серед недоліків варто виділити:
- історичні особливості розвитку господарства області, традиції зайнятості населення, виступають негативним чинником розвитку туристичної
галузі, у першу чергу сільської місцевості;

- високі інвестиційні ризики й недостатня інформованість потенційних інвесторів про можливості і туристичний потенціал області;
- значна частка рекреаційно-туристичних
ресурсів області, знаходиться в зоні радіаційного
забруднення;
- територіальна нерівномірність розподілу
окремих рекреаційно-туристичних ресурсів в області;
- недостатня реклама потенційно-привабливих туристичних об’єктів та подій на місцевому
рівні.
- недосконалість бази даних стосовно
об’єктів туристичної сфери.
З огляду на вищесказане, нами було запропоновано стратегічні цілі та завдання, при розробці
яких враховувались результати SWOT-аналізу.
Пріоритетними напрямками стратегії є: розробка і
впровадження перспективних регіональних програм на місцевому рівні, державне регулювання розвитку молодіжного і дитячого туризму, створення
інвестиційних умов для розвитку існуючої туристично-рекреаційної інфраструктури, розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури.
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SPECIFIC EMBELLISHMENTS IN FLUTE PERFORMING ART OF 18TH CENTURY.
POSSIBILITIES OF USE AND TECHNIQUE OF THEIR IMPLEMENTATION ON MODERN
INSTRUMENT
ОСОБЛИВІ ПРИКРАСИ У ФЛЕЙТОВОМУ ВИКОНАВСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ XVIII
СТОЛІТТЯ. МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ НА
СУЧАСНОМУ ІНСТРУМЕНТІ
SUMMARY: Performing of the 18th century music inseparable connected with the use of a large number of
embellishments. Most of them are applied in modern performing practice, others were forgotten. Today, the creation of a historically grounded version of musical works this period requires comprehensive knowledge of ornamentation. In this study on the material of ancient treatises, special embellishments that were using by flutists in
the music of the 18th century were analyzed, namely: flattement, messa di voce, glissando. The article presents
ways of performing this ornament on the one-keyed flute and gives recommendations on how to use it on the
modern instrument.
Keywords: flute performing art; musical art of the 18th century; flattement; messa di voce; glissando.
АНОТАЦІЯ: Виконання музики XVIII ст. нерозривно пов’язане з використанням великої кількості
прикрас. Більшість з них вживається в сучасній виконавській практиці, інші були забуті. У статті на матеріалі старовинних виконавських трактатів проаналізовані особливі прикраси, що використовувались флейтистами у музиці XVIII ст., а саме: flattement, messa di voce, glissando. Наведені способи їх виконання на
одноклапанній флейті і подані рекомендації щодо використання даних прикрас на сучасному інструменті.
Ключові слова: флейтове виконавське мистецтво; музичне мистецтво XVIII ст.; flattement; messa di
voce; glissando.
Постановка проблеми. Орнаментика у XVIII
ст. була невід’ємною частиною виконавської практики. Автори тогочасних методичних джерел відзначали, що занадто мала кількість прикрас «суперечить усім основним принципам виконання зі смаком» [15, с. 158], і схвалювали додавання їх
виконавцем. «Ніхто не сумнівається у необхідності
прикрас <…> Вони зв’язують ноти, вони їх оживляють, надають їм, коли необхідно, особливу силу і
вагу, роблять ноти привабливими і, як наслідок, викликають особливу увагу; допомагають прояснити
зміст п’єси <…> завдяки їм можна покращити досить посередній твір і навпаки – найкраща тема без
них буде здаватися пустою і безглуздою, а найясніший зміст – невиразним», – писав у 1753 році
К.Ф.Е. Бах [1, с. 52-53].
Мелодія у XVIII ст. могла бути орнаментована
двома шляхами: додаванням так званих “суттєвих”
прикрас або варіюванням за допомогою “довільних” прикрас чи димінуцій1.

Суттєвими вважалися всі прикраси, що були
«позначені маленькими нотами перед чи між основними нотами, або певними знаками над ними»
[6, с. 280]. Вони могли виписуватись композитором2 або додаватися виконавцем. Вміле інкорпорування суттєвих прикрас вважалося неодмінною навичкою кожного гарного музиканта, адже «той, хто
не знає, як вірно розставити невеликі мелізми і зіграти їх гідно, не впорається з великими прикрасами, а саме зі змішання цих дрібних і великих прикрас і складається гарний смак у грі і співі, що настільки цінується слухачами повсюдно» [5, с. 163].
Вирішальним фактором при виборі місця прикрашання мелодії суттєвими прикрасами був досвід
музиканта, хоча іноді автори трактатів XVIII ст. і
давали рекомендації щодо місць використання суттєвих прикрас3.
Приступати до виконання довільних прикрас
німецькі музиканти Й.Й. Кванц і Й.Г. Тромліц радили тільки після досконалого вивчення гармонії

1Димінуювання

3

(лат. Diminution – зменшення) – заповнення мелодичного контуру нотами дрібних тривалостей
переважно в поступеневому русі. Димінуції можуть бути
як імпровізованими так і виписаними автором.
2Починаючи з середини XVIII ст. деякі види аподжіатур,
групето та інших суттєвих прикрас повністю виписуються композиторами.

Наприклад, досить детальні рекомендації подані у анонімному трактаті під редакцією Дж. Волша і Дж. Хейре
(J. Walsh, J. Hare) «The fifth book of the new flute master»(Лондон, 1706) [15, с.160].
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[5, с. 163; 6, с. 349]. Для виконавця, який володів залишаються монографії А. Бейшлага (1978) [2] та
контінуо, левова частка шляху до правильного ди- Ф. Ньюмана (1983) [14]. В цих наукових посібниках
мінуювання вже була подолана. Як і у випадку з дане питання розкрито максимально широко. Одсуттєвими прикрасами, при варіюванні мелодії ве- нак прикраси, що будуть розглянуті в нашій статті,
лику роль відігравали досвід і гарний музичний у вищеназваних працях згадуються лише побіжно.
смак. Численні приклади довільних прикрас подані
Дж. Боланд (1998) [8] розглядає flattement
у методичних працях XVIII ст., також їх можна тільки з практичної сторони, наводячи таблицю визнайти в багатьох творах, де композитори самі роз- конання даної прикраси на одноклапанній флейті.
робляють мелодичну лінію4.
У роботі Т.Е. Ворнера (1964) flattement (Bebung)
Далеко не останню роль при виборі прикрас у згадується у зв’язку з messa di voce, причому автор
XVIII ст. відігравала приналежність твору до тієї чи спирається лише на трактати Ж.-М. Оттетера і
іншої національної музичної традиції.
Й.Й. Кванца. Р. Браун у книзі «The early flute»
Французький стиль передбачав часте викорис- (2002) приділяє увагу всім видам прикрас описаним
тання найрізноманітніших суттєвих прикрас (port- в нашій статті, однак не дає рекомендацій щодо виde-voix, coulement, accent, flattement, battement, користання їх на сучасному інструменті.
chutes, tours de chant і ін.) та їх комбінування. ПриУ вітчизняному мистецтвознавстві питання орчому французькі композитори вже з початку сто- наментики у флейтовому виконавському мистецтві
ліття намагалися максимально виписувати всі при- XVIII ст. розглядає В.П. Качмарчик. У його статті
краси, які вони хотіли почути. Італійський стиль «Орнаментика Й. Кванца» [4] проаналізовано окспирався на димінуювання, особливо в повільних ремі види мелізмів, описаних у трактаті Й.Й. Квачастинах (Adagio)5. Для німецького, або мішаного нца, і розглянуто технологію їх виконання на одностилю було характерним поєднання суттєвих прик- клапанній флейті. Прикраси ж, що будуть описані у
рас і мелодичних зворотів.
даній статті, залишаються поза увагою українсьДеякі з прикрас XVIII ст., такі як трель і фор- кого вченого.
шлаг, пройшли через численні зміни стилів і з деНевирішені частини проблеми. Таким чиякими корективами дійшли до нашого часу та з ус- ном, в більшості робіт flattement, messa di voce і glisпіхом використовуються в сучасній музиці. Інші ж, sando взагалі не згадуються. В роботі ж Р. Браун їм
наприклад battement, coulement, accent, з середини хоч і приділено увагу, але не подано жодних вказіXVIII ст. почали поступово виходити з обігу, і до вок щодо використання на флейті сучасного зразка.
початку XIX ст. про деякі з них зовсім забули. РізМета статті – ознайомити сучасних музикантів
номанітні орнаментальні комбінації втратили ста- з історією і особливостями виконання незвичайних
тус прикрас, коли композитори другої половини прикрас XVIII ст. на одноклапанній флейті і дати
XVIII ст. почали виписувати їх повністю, впліта- рекомендації для їх виконання на сучасному інючи в основну мелодичну лінію. Дана стаття прис- струменті.
вячена прикрасам, які стоять осторонь всіх інших:
Виклад основного матеріалу. Найбільш цікаflattement, messa di voce, і glissando. Розчинившись вою за звучанням і за технологією виконання у
у вихорі віків більше століття тому, вони змогли по- XVIII ст. був маловідомий більшості сучасних мувернутися на професійну музичну сцену XX ст. і за- зикантів flattement. Сьогодні він дуже рідко викориявити про себе з новою силою, але вже у зовсім ін- стовується навіть фахівцями в галузі історично орішому амплуа – як прийоми сучасного виконавсь- єнтованого виконавства, хоча у XVIII ст. був досить
кого мистецтва. Саме за цим принципом вони були поширеним, про що свідчать численні згадки у вивідібрані для даного дослідження.
конавських трактатах французьких, англійських та
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос- німецьких авторів6. Вперше про flattement для попеновними джерелами інформації для вивчення ста- речної флейти написав Ж.-М. Оттетер «Римлянин»
ровинної орнаментальної практики вже довгий час у «Principes de la flute traversiere, de la Flute a Bec,
Показовим прикладом варіювання мелодії є три проведення основної теми рондо у третій частині Концерту
G-dur В.А. Моцарта. В жодному з проведень композитор
не повторює початкову мелодію, а вишукано її урізноманітнює.
5Кванц писав з цього приводу так: «Adagio можна грати
двома способами, а саме – або відповідно до французького, або відповідно до італійського стилю. Для першого
характерним є ясне і зв’язне виконання мелодії разом з
додаванням основних прикрас <…> В італійському стилі
в Adagio застосовується безліч вигадливих прикрас, що
співпадають з гармонією, поряд з невеликими французькими мелізмами» [5, с. 159]. К. Петеліна, автор перекладу
трактату Й.Й. Кванца, вважає, що «під словом Adagio
Кванц має на увазі усі види повільних п’єс, так само, як
він використовує Allegro для усіх видів швидких п’єс»
[5, с. 159].
4

згадується в трактатах: Жака-Мартена Оттетера «Римлянина» (Jacques-Martin Hotteterre «Le
Romain», 1674-1763) «Principes de la flute traversiere, de la
Flute a Bec, et du Haut-bois» (Париж, 1707), Пітера Прілля
(Peter Prelleur, 1705-1741) «The modern musick-master or,
the universal musician» (Лондон, 1730), Йоганна Йоахіма
Кванца (Johann Joachim Quantz, 1697-1773) «Versuch einer
Anweisung die Flöte traversiere zu spielen» (Берлін, 1752),
Мишеля Корретта (Michel Corrette, 1707-1795) «Méthode
raisonnée pour apprendre aisément à jouër de la Flûtte
Traversiere» (Париж, 1753), Шарля Делюсса (Charles de
Lusse (Delusse) «L’art de la flûte traversière» (Париж,
1761), Йоганна Георга Тромліца (Johann George Tromlitz,
1725-1805) «Ausführlicher und gründlicher Unterricht die
Flöte zu spielen» (Лейпциг, 1791), Джона Ганна (John
Gunn, 1765-1824) «The Art of Playing the German-Flute on
new principles» (Лондон, 1793), Едварда Міллера (Edward
Miller, 1735-1807) «The New Flute Instructor» (Лондон,
1799) Томаса Ліндсея (Willman, Thomas Lindsay, (17841840) «Elements of Flute-playing» (Лондон, 1828-1830) і ін.
6Flattement
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et du Haut-bois» 1707 року видання [6, с. 66], а вос- того отвору витриманої ноти, чи іншого отвору потаннє він згадується у роботі Дж. Клінтона «A вністю, в залежності від обставин» [6, с. 281]. Такий
school or Practical Instruction Book», що була напи- спосіб виконання підходить для всіх нот однокласана приблизно в 1850 році у Лондоні [10, с. 111]. панної флейти крім dꞌ, disꞌ і esꞌ, в яких всі отвори заДана прикраса має кілька назв. Французи іменували криті. В цьому випадку автори барокових методик
її «flattement» чи «tremblement mineur», німці – пропонують трясти флейту правою рукою, іміту«Bebung» та «Klopfen», італійці – «tremolo», анг- ючи ефект flattement [6, с. 66]. Дана прикраса виколійці «softening», «sweetening», «close shake» або нується повільніше за трель, а інтервал, який утво«lesser shake» [8, с. 31].
рюється під час коливання – вужчий за півтон (приFlattement– це коливання тону, схоже за техно- клад 1). Від діафрагмального вібрато вона
логією виконання на трель, а за звучанням – на віб- відрізняється як шириною амплітуди коливання (у
рато, у зв’язку з чим його також називають «паль- flattement вона вужча), так і спрямованістю хвиль
цевим вібрато». Виконується дана прикраса попе- (хвиля діафрагмального вібрато захоплює як нижні,
ремінним «частковим або неповним закриттям і так і верхні сусідні тони, в той час, як хвиля
відкриттям наступного отвору від крайнього закри- flattement тільки нижні).
Амплітуда коливання діафрагмального вібрато

Амплітуда коливань flattement

Приклад 1. Амплітуди коливань діафрагмального вібрато і flattement [8, с. 31].
Йоганн Георг Тромліц в своєму трактаті
«Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu
spielen» (1791 р.) у розділі «Прикраси» пише, що
flattement міг виконуватись як з прискоренням або
зі сповільненням коливань, так і з однорідною швидкістю. Але «дуже швидке пальцеве вібрато <…> є
поганою прикрасою». Також він застерігає музикантів від неправильного виконання прикраси: «Не
слід робити flattement диханням – це створює поганий ефект завивання. Кожен, хто так робить, шкодить грудній клітці і цілковито руйнує виконання,
оскільки губиться твердість, і тому неможливо зберігати щільний і чистий звук»7 [6, с. 281]. Однак,

тим хто все ж хоче використовувати грудну клітку,
Тромліц радить робити коливання повітря разом з
рухами пальця. Коли палець підіймається – посилювати потік повітря, коли опускається – послаблювати [6, с. 282].
Композитори XVIII ст. зазвичай не позначали
дану прикрасу в нотах, а залишали вибір місця її виконання за музикантом. Оттетер писав, що найчастіше її позначення зустрічається тільки в учбових
п'єсах, що написані вчителем для своїх учнів [6, с.
68]. Автор наводить приклад, в якому виписані
flattement, батмани8 і трелі (приклад 2).

Приклад 2. Ж.-М. Оттетер. Перша нота – flattement, третя – батман, четверта – трель [6, с. 68].
Також приклади позначення flattement можна знайти у роботах А.Д. Філідора, П. Прілля, М. Коретта
і Ш. Делюса (приклад 3).

Далі в трактаті Тромліц ще не раз виражатиме своє негативне ставлення до діафрагмального вібрато. Наприклад, в продовженні розділу про прикраси він ще раз наголошує: «…на флейті flattement не можна виконувати за
допомогою грудної клітки, оскільки через це з’являється
постійне тремтіння звуку. Результатом стає виконання,
гідне співчуття» [6, с. 282]. І далі: «Головна краса флейти
– у стійкому, чітко окресленому і рівному звуці <…> Варто прагнути до нього і зберігати грудну клітку твердою
і сильною, не допускаючи коливань» [6, с. 282].
7

Батман (фр. battement, ан. beat, дослівно – удар) –суттєва
прикраса, різновид морденту, або короткої трелі, що
складається з двох, чотирьох, іноді більше нот (як наприклад у прикрасі – «beat», описаній у трактаті Я. Врагга
[16, с. 9]) і виконується, на відміну від трелі, на найближчій до основної нижній ноті. Згадується у більшості виконавських трактатів XVIII ст.
8
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Ж.-М. Оттетер (1707)
А.Д. Філідор (1717)
П. Преллер (1730)
М. Коретт (1734)
Ш. Делюсс (1760)
Приклад 3. Позначення flattement у різних авторів [8, с. 33].

Не зважаючи на те, що остаточний вибір місця
додавання flattement залишався на розсуд виконавця, автори флейтових трактатів XVIII ст. все ж
окреслюють межі використання даної прикраси.
Оттетер пропонує виконувати пальцеве вібрато «на
довгих нотах, як, наприклад, на цілих <…> і половинних <…> чвертках з крапками <…> і так далі»,
як в прикладі 3 [6, с. 68]. Скоріше за все, пишучи «і
так далі» автор мав на увазі більш короткі за тривалістю ноти в повільніших темпах. М. Корретт у своєму трактаті «Méthode raisonnée pour apprendre
aisément à jouër de la Flûtte Traversiere» (1753 р.)
притримується схожої думки і пише, що прикраса
повинна виконуватись на довгих нотах, але тільки
у ніжних творах [11, с. 30]. Очевидно, це пов’язано
з тим, що flattement додає співучості виконанню, підкреслює ліричність твору.
Наприкінці XVIII ст. область застосування даної прикраси звужується. Г. Тромліц в 1791 році радив тільки зрідка використовувати flattement «на
довгих нотах, ферматах і нотах перед каденцією…»
[6, с. 281], адже якщо дану прикрасу виконувати занадто часто, вона «викличе тільки огиду» [6, с. 282].
Через два роки після виходу «Настанов…»
Тромліца, англійський флейтист Джон Ганн у трактаті «The Art of Playing the German-Flute on New
Principles» (1793 р.) висловлюється різко негативно
про використання flattement. Він каже, що прикраса
не сумісна з гарною інтонацією і порівнює її з часто
висміюваним тремтінням голосу деяких французьких оперних співаків [8, с. 32].
Виконання пальцевого вібрато на сучасній
концертній флейті є цілком можливим. Однак, у
зв’язку з тим, що на інструменті сучасного зразка
використовується складний клапанний механізм,
аплікатури для flattement одноклапанної і сучасної
флейти будуть кардинально відрізнятися. Формат
статті не дозволяє нам проілюструвати всі приклади використання даної прикраси. Отже, всім,
кому цікава дана тема, радимо ознайомитись з таблицями аплікатур чвертьтонових трелей, що представлені у багатьох посібниках сучасних технік гри
на флейті. Наприклад, дуже детальна таблиця з ве-

9З

італійської «messa di voce»– введення, або постановка
голосу. Англійське «swell» буквально означає набряк, розбухання, наростання.

ликою кількістю альтернативних аплікатур представлена у книзі Х. Козумі «Техніка для сучасної
флейтової музики» (Hiroshi Koizumi, «Technique for
contemporary flute music», 1996) [13, с. 48-53].
Деякі автори старовинних трактатів розглядали flattement тільки в поєднанні зі ще однією незвичайною прикрасою XVIII ст., а саме з messa di
voce або swell9. Messa di voce не звичайна прикраса
у нашому розумінні, а, скоріше, динамічний ефект
посилення і послаблення звуку на одній ноті, де на
це є необхідна кількість часу. На відміну від
flattement і glissando, про яке піде мова далі, swell не
зникав повністю з музичного обрію. Частота його
використання ближче до кінця XVIII ст. знизилась,
а з XIX ст. swell перестав позиціонуватись як прикраса. Однак, динамічний ефект, що ним створювався, ніколи не виходив з використання композиторів і виконавців минулих століть, більше того, він
продовжує бути популярним до сьогоднішнього
дня.
Технологію виконання об’єднаних messa di
voce і flattement на ноті, рівній за довжиною половині чи цілому такту, описує Й.Й. Кванц у
«Versuch…»: «… необхідно м’яко артикулювати її
початок язиком <…> почати pianissimo, посилити
звук до середини ноти, а потім зменшити звучання
в тій же манері, вібруючи пальцем на найближчому
відкритому отворі» [5, с. 165]. Л. Греном у трактаті
«Plain and easy instructions for playing on the german
flute» (1766 р.) подібно пише про messa di voce. Він
пропонує починати ноту м’яко і ніжно, поступово
посилюючи її до того, щоб «стало приємно слуху»,
потім зменшувати звучання до «початкової ніжності» [12, с. 92-93]. Й.Г. Тромліц не згадує окремо
прикрасу під назвою messa di voce, однак зараховує
до додаткових прикрас crescendo і decrescendo
(diminuendo). Німецький автор пише: «Їх [crescendo
і diminuendo – Є.І.] можна використовувати на одній ноті, особливо довгій…» [6, с. 299]. Що це, як
не опис ефекту swell? Крім того, Тромліц наводить
нотний приклад, всередині якого ілюструє такий
спосіб виконання прикрас crescendo і decrescendo
(приклад 4).

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #11(39), 2018

15

Приклад 4.
Й.Г. Тромліц. Crescendo і decrescendo на одній ноті (перша половинка третього такту) [6, с. 299].
Як flattement, так і swell згадує наприкінці століття Е. Міллер у своїй праці «The New Flute
Instructor» (1799 р.). Причому він пов’язує їх нерозривно і не розглядає окремо одне від одного. На
його думку, ця комбінація створює «чудовий ефект
на флейті» [12, с. 94].
Кванц не пише, в яких конкретно місцях твору
можна використовувати messa di voce. Але, судячи
з того, що пояснення виконання цього динамічного
ефекту наведені у розділі «Про манеру виконання
Adagio», можна зробити висновок про необхідність

використання прикраси саме в повільних частинах.
Єдиний раз Кванц наводить приклад використання
messa di voce у розділі «Про каденції»10. Він каже,
що першу ноту каденції з ферматою «необхідно
тримати messa di voce так довго, наскільки дозволяє
дихання, посилюючи і послаблюючи силу звуку,
при цьому необхідно залишити достатньо повітря
для виконання наступних прикрас на одному диханні» [5, с. 191] (приклад 5).

Приклад 5. Й.Й. Кванц. Messa di voce на першій ноті каденції [5, с. 191].
Л. Греном об’єднує messa di voce з довгими
аподжіатурами11 і батманами та рекомендує використовувати на підготовчій ноті перед треллю. На
його думку swell є «найвеличнішою прикрасою у
співі чи виконанні на будь-якому інструменті»
[12, с. 93], тому він не може рекомендувати її часте
використання.
Й.Й. Кванц також пише: «Кожна нота, чвертка
це, вісімка чи шістнадцятка, в межах її тривалості
повинна містити в собі і forte, і piano» [5, с. 165]. Не
до кінця зрозуміло, чи він мав на увазі дуже часте
використання ефекту messa di voce, чи просто хотів
сказати що ноти не повинні виконуватись статично
і бути „мертвими“.
Виконання swell вимагає від флейтиста ідеального контролю над губним апаратом. Адже при нарощуванні і спаді динаміки інтенсивність подачі
повітряного струменя в інструмент суттєво змінюється. Це призводить до підвищення (при виконанні
crescendo) або пониження (при грі на diminuendo)
висоти звуку. До такої інтонаційної нестабільності
схильні всі види поперечних флейт, включно з сучасною.
Кванц у «Досвіді…» детально описує техніку
керування амбушюром. Для запобігання підвищення чи пониження тону він пропонує «спочатку

підібрати губи чи відвернути від себе флейту, на
скільки це необхідно <…> починаючи сильніше видувати повітря, висунути губи вперед чи повернути
флейту до себе <…>, якщо необхідно закінчити
ноту так само тихо, як почали, варто підібрати губи
в правильній пропорції чи відвернути від себе
флейту» [5, с. 58]. В такому випадку, пише німецький автор, «нота буде чисто строїти з акомпануючими інструментами, незалежно від сили звуку»
[5, с. 165].
Й.Г. Тромліц і Л. Греном у своїх працях також
акцентували увагу на інтонаційній чистоті при
зміні динаміки і вважали техніку керування амбушюром неодмінною навичкою кожного професійного флейтиста [6, с. 300; 12, с. 93]. Тромліц, як і
Кванц, рекомендував техніку повороту інструменту
для чистого інтонування при виконанні crescendo і
decrescendo.
Технологія виконання messa di voce без пальцевого вібрато однакова для обох видів флейт. Однак, зважаючи на те, що розмір амбушюрного
отвору сучасного інструмента трохи більший за
отвір в одноклапаннії флейті, кут подачі повітря
при зміні динаміки може бути трохи збільшений
або зменшений відповідно до посилення чи послаблення звуку.

10Під

залежності від місця знаходження, або за рахунок тривалості наступної ноти, або за рахунок попередньої. Також
може бути короткою і довгою, в залежності від музичного стилю і місця використання. У XVIII ст. більш розповсюдженою була довга аподжіатура, що виконувалась
за рахунок основної (наступної) ноти (тобто за принципом сустракції).

словом «каденція» Кванц розуміє «не завершення
чи зупинку в мелодії, і тим більше не трелі, які деякі французи називають cadence…». Він говорить про імпровізовані прикраси, які «виконавець відповідно до власної
фантазії і бажання додає до солюючого голосу в кінці
п'єси на передостанній ноті в басу» [5, с. 176].
11Іт. appogiature, фр. portdevoix, нім. Vorschlag – прикраса,
що являє собою затримання на неакордовій ноті з подальшим розв’язанням у акордову. Може виконуватись, в

16

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #11(39), 2018
Ще однією незвичайною прикрасою XVIII ст. сила звуку» [6, с. 301]. На останній ноті потрібно
було глісандо (it. «glissando», англ. «gliding»). Та- плавно повернутися до початкової швидкості покий сучасний у нашому розумінні виконавський дачі повітря.
прийом, здавалося б, не міг існувати у далекому миТромліц
рекомендує
використовувати
нулому. Але, як не дивно, згадки про glissando з’яв- glissando в мелодіях з півтоновими висхідними чи
ляються саме три століття назад12. Відомостей про низхідними ходами, останні він вважає кращим ваточний період виникнення даної прикраси немає. ріантом. В другому такті прикладу 6а) представЄдине джерело XVIII ст.. в якому сказано про неї – лене низхідне глісандо між нотами gꞌꞌ і fꞌꞌ. Для його
це «Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte реалізації автор трактату пропонує під час викоzu spielen» Й.Г. Тромліца, надрукований 1791 року нання ноти gꞌꞌ, підготувати пальці для ноти fꞌꞌ, і коли
в Лейпцигу. У найвизначніших працях з флейто- буде необхідно, поступово прикривати гральні
вого виконавського мистецтва початку і середини отвори до їх повного закриття, начебто наповзати
XVIII ст. glissando не згадується взагалі. Однак з на них. В останньому такті між нотою форшлагу dꞌꞌ
трактату Тромліца дізнаємось, що наприкінці XVIII і основним тоном eꞌꞌ також можливе виконання
ст. прикраса стала вже аж занадто популярна і часто glissando. Тромліц каже, що зазвичай цей четвертвиконувана (особливо у співаків і скрипалів) [10, с. ний форшлаг включає в себе дві восьмі ноти dꞌꞌ і disꞌꞌ
116]. Німецький автор скаржиться на те, що її вико- (!), що об’єднуються з eꞌꞌ [6, с. 301], хоч ми звикли
ристовують «по десять разів в одній частині, при до того, що тонові форшлаги, як верхні, так і нижні,
кожній можливості, і це стає нестерпним» і називає одразу переходять в основну ноту, не зачіпаючи суglissando «потворністю» в руках неумілих виконав- сіднього півтону. Причому у попередніх параграців [6, с. 300]. Він пише, що ця прикраса «скоріше фах розділу «Прикраси» він розв’язує подібні фордодаткова, аніж основна, і часто її можна зовсім шлаги безпосередньо в основну ноту, або обігруопустити» [6, с. 300].
ючи ноту форшлагу, але аж ніяк не додаючи півтон
Glissando на одноклапанній флейті – це плав- перед розв’язанням. Залишається загадкою, чи існий перехід (ковзання) між двома нотами, коли па- нувала традиція дробити довгі тонові нижні форшльці поступово прикривають або відкривають гра- лаги (якщо на це вистачало тривалості) на півтони,
льні отвори (насуваються чи зісковзують з них). чи Тромліц мав на увазі щось інше (наприклад посПрикрасу можна виконувати у двох напрямах: тупове glissando dꞌꞌ-disꞌꞌ-eꞌꞌ, яке, однак, майже нереа) при плавному переході до ноти, що знаходиться ально зробити через застосування на ноті disꞌꞌ кланижче, флейтист кладе трохи випрямлені пальці пана). Якщо ж в такому місці виконавець хотів зроякомога ближче до отворів з тильної сторони бити глісандо, не зачіпаючи disꞌꞌ, він мав поступово
флейти і поступово прикриває ці отвори, поки вони підіймати палець з ноти dꞌꞌ до отримання eꞌꞌ. В перне будуть закриті і не буде досягнена бажана висота шому такті прикладу 6б) показано ще одне місце заноти; б) при виконанні глісандо у висхідному на- стосування цієї прикраси, а саме «на ферматах при
прямку, необхідно, навпаки, потрохи прибирати па- переході до основної теми», наприклад перед повельці, що глісандують, з отворів. Виконання даної рненням теми рондо [6, с. 301]. Для кращого ковприкраси вимагає від музиканта гнучкого керу- зання в обидві сторони пальці повинні бути сухими,
вання інтенсивністю подачі повітря до інструменту. щоб не прилипати до корпусу флейти. Головне праНоту, від якої буде проводитися glissando, необхі- вило – застосовувати цю прикрасу дуже рідко, щоб
дно виконувати зі звичайною швидкістю подачі. вона не «приїдалась», і «не створювався ефект заПри ковзанні варто «подавати трохи більше пові- вивання» [6, с. 301].
тря, ніж зазвичай, для того щоб не змінювалась
а)

б)

Приклад 6. Й.Г. Тромліц. Низхідне glissando [6, с. 301].
Прикраси, які досить довгий час вважалися винаходом
XX ст., а насправді вперше були використанні набагато
раніше, є не тільки у флейтовому виконавстві. Наприклад
італійський скрипаль і композитор Карло Фаріна
(іт. Carlo Farina, пр. 1600-1639) в передмові до твору
«Capriccio Stravagante» (1627 р.) для скрипки і ансамблю
описує звукозображальні прийоми гри, які повинні
«сприяти відтворенню звуків піфферіно (італійська на12

родна флейта), смичкової ліри, гітари, волинки, інструментів військового оркестру», а також «імітувати кудкудакання курки, кукурікання півня, нявкання кішки та собачий гавкіт» [3, с. 55]. За вказівками автора, подібні звукозображальні завдання «потребують таких прийомів, як
тремоло, pizzicato, portamento, glissando, sul ponticello,
collegno і навіть поперемінної гри смичком перед підставкою і за нею» [3, с. 55].
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Glissando може бути виконано між багатьма
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На сучасних флейтах розрізняють закриті (без резонаторів) і відкриті (з резонаторами) типи клапанного механізму. Отвори в клапанах, або резонатори, дають можливість виконавцю відчути рух повітряного стовпа всередині інструменту і резонанс звуку під пальцями,
13

дозволяють працювати з інтонацією окремих нот, а також
виконувати всі чвертьтонові трелі, glissando між багатьма
нотами та більшість мультифоніків. У флейтах без резонаторів можливості в цьому плані значно обмеженіші.
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Постановка проблемы. События 1917 г. в
России привели к интенсификации процессов фрагментации российской государственности. Возникли два разных центра власти: во главе с белогвардейским офицерством и большевиками. Отдельно в данном случае стоят государствалимитрофы, возникшие на территории границ бывшей имперской России. Одной из таких стран в то
время была Украина (воплощением которой были
режимы Украинской Народной Республики и Украинской Державы), существование государственности которой стала проблемой, как для большевиков,
так и для белогвардейцев. И если первые хотя бы
формально пытались прибегать к каким-то вариантам договоренностей или обещаний, то вторые были категоричными противниками украинского
государства.
Историография проблемы представлена работами украинских и российских исследователей
Цветкова В. [20], Суетова Л. [18], Ковальчука М. [14], Кирмеля Н. [8-13], Виноградова В. [2],
Абинякина Р. [1], в которых с разной степенью объективности и детализации затрагиваются вопросы
определенной нами проблематики.
Источники исследования представлены документами украинских областных архивов [4-6],
сборниками документов [7], мемуарами современников рассматриваемых нами событий [15; 16; 17;
19], а также периодической прессой того времени
[16].
Цель публикации – проанализировать перечень сил и средств государствоохранных структур
Белого движения на юге Украины.
Изложение основного материала. Военную
составляющую противостояния Украины и белогвардейского режима можно разделить на две части, а именно: 1) открытая война на фронте; 2) деятельность государствоохранных органов (полиции

и контрразведки) на территории, которые были заняты в результате ряда украинско-белогвардейских
военных конфликтов 1918-1920 гг.
Деятельность государствоохранных органов
правительств А. Деникина и П. Врангеля ставила
целью подавление украинского сопротивления и
интеграцию земель, особенно юга Украины, в дореволюционную российско-имперскую модель. Отметим, что основными структурами, которые занимались борьбой с украинским движением, были полиция (Государственная стража) и контрразведка.
Так, начиная с 1918 г., руководство Белого
движения встало перед проблемой немедленной организации контрразведки. Несмотря на то, что армия в условиях войны требовала укрепления тыла
(борьба со шпионами, информаторами, агентами,
криминалом), то соответственно и возникла необходимость создания структуры органов безопасности, как армейских так и правительственных. Процесс организации всех без исключения контрразведывательных структур можно разделить на две
части: развитие тактического структур тактического уровня (спецслужбы, действующие на местах) и стратегического (центральное управление).
Общеизвестно, что любое государство, которое строит свои спецслужбы после крушения
предыдущего государственного режима обречено
совершать ошибки, резкие переформатирования
структурных единиц. Структура спецслужб, как
правило «болеет» теми же «болезнями», что государственный механизм и общество. Это необходимо учитывать при формировании системы органов безопасности.
Процесс образования белогвардейских спецслужб, в том числе и на юге Украины, проходил в
сложной военно-политической обстановке. Уже в
начале 1918 г. были созданы первые структурные
единицы спецслужб белогвардейского режима.
Например, была создана Политическая канцелярия,
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на которую возлагалась задача формировать подПод фактическим управлением Освага находипольные центры Добровольческой Армии (буду- лись все средства массовой информации и культурщих контрразведывательных организаций) на ме- ные учреждения (газеты, журналы, театры, типостах [16, с. 19-20]. Этим было начато первый этап графии). В каждом из этих учреждений организаформирования спецслужб Белого движения.
ция имела своего сотрудника, который получал
Следующим этапом в процессе развития спец- оплату. В составе Освага отдельно существовало
служб стало формирование в апреле 1918 г. Разве- так называемое «Лекторское бюро» в которое входывательного отделения штаба Добровольческой дили известные преподаватели истории, филосоАрмии (первая армейская спецслужба). Возглавил фии, литераторы, актеры. Каждый из них имел свой
новую структуру Генерального штаба подполков- пост в структурной модели организации и нахоник (с конца 1918 полковник) С.Н. Ряснянский. дился на полном бюджетном содержании. Бюро
Особенность новосозданной структуры заключа- возглавлял известный редактор одной из властных
лась в том, что она сочетала функции разведки и газет С. Соколов [10, с. 56].
контрразведки (что к началу ХХ в. было нормальНесмотря на четкую структуру эта организаным явлением для системы органов безопасности в ция, по нашему мнению напоминает довольно немире).
удачную схему построения министерства информаВ сфере контрразведывательной деятельности ции. Ведь пропагандистская сфера деятельности
на это подразделение возлагались задачи соедине- относилась как к штатным органам контрразведки
ния с подпольными антибольшевистскими органи- так и к функциям Особого Совещания.
зациями в Одессе, Николаеве, Херсоне, ведь
Итак, на первых этапах образования и становименно в этих городах сосредоточивалась большое ления контрразведки российско-белогвардейский
количество оружия и человеческих ресурсов [16, генералитет создал так сказать «рамочные струкc.40]. В течение исследуемого периода на террито- туры», которые должны были наполняться сущерии Южной Украины образовано центры контрраз- ственными полномочиями и подготовленными кадведки 1-го разряда в Одессе, Симферополе, рами в процессе собственной деятельности.
Юзовке, Херсоне, Николаеве. По своему штатному
С приходом к власти Главнокомандующего
расписанию они включали в себя 9 человек: началь- Добровольческой армией А.И. Деникина происхоник центра, начальник штаба, секретаря-казначея, дит реорганизация системы спецслужб. Имея в
заведующий разведкой, заведующий агитацией, 3 своих руках всю полноту военной и гражданской
человека для поручений.
власти, генерал 1 октября 1918 ликвидирует ВоВ Ялте, Феодосии, Керчи, Екатеринославе, енно-политический отдел. Органы разведки и
Александровске, Мелитополе, Мариуполе [6, л. 1- контрразведки передаются в подчинение Военно6] в этот период созданы центры 2-го разряда, кото- морского отдела как Особое отделение, во главе с
рые состояли из 8 сотрудников, а именно: началь- полковником В. Крейтером. Ячейки в городах Южник центра, начальник штаба, секретарь-казначей, ной Украины были ликвидированы, а их личный созаведующий разведкой, заведующий агитацией, 2 став перешел на службу в Центры Добровольчечеловека для поручений [10, c. 40-55].
ской Армии, которые уже существовали [20].
Основными отличиями между центрами 1-го и
Особое отделение правительственных спец2-го разряда была их численность и то, что первые служб состояло из общего и особого подразделесосредоточивали свое внимание на крупных страте- ний, а также контрразведывательной части. Согических городах.
гласно штатного расписания, в отделении прохоГлавным направлением работы контрразведки дили службу 21 офицер и 11 солдат: начальник
определялось организованое ведение информаци- отделения, помощники по вопросам особого (тайонной войны и пропаганды идей политической про- ного) делопроизводства, помощники по разведке (3
граммы российско-белогвардейских правительств. чел.), Заведующий частью, заведующий паспортТак, летом 1918 г. Штабом Верховного командова- ным бюро, 4 переводчика, делопроизводитель из
ния было основано Осведомительное агентство контрразведки, 8 обер-офицеров для поручений, а
(Осваг), которое подчинялось непосредственно Ди- также делопроизводители и водители. 18 октября
пломатическому отделу (министерству) под управ- 1919 г. отделение сократили до 17 офицеров и 10
лением М. Алексеева. Главное управление Освага солдат, вместе с этим добавив 2 гражданских чирасполагалось в Ростове-на-Дону, а его отделы новника к ее части.
управления размещались в Одессе и Харькове. В то
Согласно штатного расписания, ячейки контрже время каждый отдел имел в подчинении отделе- разведывательной части в городах имели в своем
ние, которое в свою очередь руководило пунктами составе 1 офицера, 8 чиновников и 5 солдат
[18].
(начальника части, 2 помощника, переводчика, 2
Каждая структурная единица имела линейную, делопроизводителей, 2 помощников делопроизвоупрощенную структуру. В подразделениях суще- дителей, регистратора, 2 писарей и 3 рядовых-свяствовали: информационная, агитационная, органи- зистов).
зационная, литературно-публицистическая, худоВ свою очередь этой структуре подчинялись
жественно-агитационная, техническая и общая ча- также паспортные пропускные пункты в Севастости.
поле, Керчи, Одессе, Феодосии и Ялте. По штату
пункт состоял из четырех офицеров (начальника,
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его помощника и двух офицеров делопроизводства) подчинение начальника военного управления, об[10, с. 28].
разуя Особую часть (армейская контрразведка). СоНесмотря на все меры по организации спец- гласно этому приказу органы контрразведки преслужб необходимо отметить, что они были недоста- вращались в наблюдательные пункты при штабах
точно укомплектованы и поэтому не могли активно корпусов и дивизий, а мелкие структуры (на уровне
противостоять шпионской деятельности большеви- штабов полка, батальона, отдельного роты) полноков и довольно успешной (на фоне остальных) раз- стью ликвидировались [12 c. 60].
ведке национальных правительств Украины.
Кроме контрразведки в составе государствоСледующим решением, что имело непосред- охранных структур Белого движения существовали
ственное отношение к спецслужбам стал приказ и другие органы. Так, второй структурной едини№ 2097 от 30 августа 1919 г., в котором были объ- цей государствоохранных органов была Государявлены «Временные штаты армейской контрраз- ственная стража, созданная 25 марта 1919 г. для
ведки ВСЮР», в состав которой вошли: контрраз- обеспечения правопорядка на территориях, подчиведывательная часть управления генерал-квартир- ненных правительству А. Деникина. Отметим, что
мейстера
штаба
Главнокомандующего данная структура по своей сути была компиляцией
(центральное звено управления военной и прави- старой царской полиции с жандармерией и имела
тельственной спецслужбами), контрразведыватель- военизированную структуру [8, c. 255].
ный отдел отдела генерал-квартирмейстера армии,
Комплектование Государственной стражи не
штабов областей и военных губернаторов (губерн- было чем-то особенным для вооруженного государские, областные ячейки правительственной контр- ственного образования. В ее состав переводили поразведки и штабные подразделения отдельных ар- левых офицеров, а низших чинов набирали за счет
мий) контрразведывательные пункты 1-го и 2-го мобилизации в той или иной местности. Это приворазрядов (ячейки городской контрразведки, кото- дило к дезертирству или невыполнению функциорые функционировали почти в каждом городе); нальных обязанностей.
контрразведывательный пост (подчинялись городС момента создания Государственной стражи
ским ячейкам спецслужб, функционировали на ее главой стал генерал-майор Отдельного корпуса
уровне уездной контрразведки). В состав контрраз- жандармов Л. Бардин. Уже 19 сентября 1919 г. он
ведывательной части входило 18 офицеров, 11 во- был сменен генералом от инфантерии М. Мартосом
енных чиновников, 12 секретарей и писцов и 33 ря- [3, c. 233].
довых военнослужащих.
В губерниях стража подчинялась вице-губерИсходя из выше указанного, мы можем конста- натору, а в городах были созданы отдельные части
тировать, что такой штатное расписание уже напо- и участки Государственной стражи. На уездном
минает реальную спецслужбу, которая должна уровне также создавались отдельные небольшие
была стать опорой государствоохранной структуры подразделения, губернская же бригада была по чиссил безопасности российско-белогвардейского ре- ленности до трех с половиной тысяч человек.
жима на оккупированных территориях.
В структуре Государственной стражи сущеВместе с тем, контрразведывательные отделы ствовали отдельные специальные подразделения:
не имели собственных структурных подразделе- железнодорожная, морская стражи и уголовная миний, кроме конвойной команды. Начальник отделе- лиция [19 c. 221].
ния имел помощников с розыскной и судебной раФункции Государственной стражи закрепляботы, заведующего агентурой и внешним наблюде- лись законом, принятым Особым Совещанием
нием. В штате отделения находилось 16 офицеров, 25 марта 1919 г. На данную структуру возлагались
6 военных чиновников, унтер-офицер, 16 солдат и обязанности по охране общественного порядка.
7 писцов. Кроме этого с отделением были закреп- Кроме того, именно она контролировала выполнелены агенты наружного наблюдения (филеры).
ние приказов Главнокомандующего и губернатора
Контрразведывательные пункты были копией [2, c. 587]. Государственная стража занималась провышеназванных подразделений контрразведыва- веркой документов, возвращала имущество, кототельной отделов. Штаты их были невелики: 10 офи- рое было незаконно реквизировано. Отдельными
церов, 3 военных чиновника, 5 писарей, унтер-офи- приказами ей надлежало разрешать или запрещать
цер и 12 рядовых.
выезды граждан с определенной территории.
Армейская контрразведка была представлена
Учитывая огромную территорию, которую
контрразведовательной частью Главнокомандую- контролировал правительство А. Деникина, чисщего ВСЮР, КРО при штабах Черноморского гу- ленность формирований Государственной стражи
бернатора, Всевеликого войска Донского, Новорос- также была немалой. На юге Украины Екатериносийской области; КРП в, Мелитополе, Одессе, Се- славское отделение имело в своем штате более 1000
вастополе, Ялте, Феодосии и других городах юга офицеров и отдельную бригаду, Черноморское отУкраины [13].
деление насчитывало 1920 человек и отдельную
С целью объединения деятельности уголов- бригаду. Харьковская губерния (была одной из
ного розыска и контрразведки приказом № 3116 от крупнейших по территории) имела наибольшую
3 мая 1920 г. органы контрразведки штабов Главно- численность стражи - 3000 человек и отдельную
командующего и Морского управления со всеми
подведомственными учреждениями передавались в
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бригаду [3, c. 233]. Общая численность стражи со- новления «единой и неделимой» России. Вторая составляла более 80 000 человек, более половины из ставляющая державоохоронних структур белогваркоторой было сосредоточено на юге [4, c. 29].
дейских правительств - Государственная стража деНо несмотря на численность, деятельность юре была полицейской структурой, однако на нее
стражи на юге осложнялась тем, что украинское возлагались и нехарактерные для нее функции, как
население не поддерживало армию (как белогвар- борьба с подпольем, и тому подобное.
дейскую так и большевистскую). Кроме того, знаПредлагаемый обзор не исчерпывает темы, зачительная часть населения поддерживала Н. явленной в публикации. В нем указаны основные
Махно, а жители городов (в подавляющем боль- хронологические и тематические компоненты разшинстве) - украинский режим.
вития государствоохранных органов Белого движеВ городах юга Украины российско-белогвар- ния на юге Украины в 1918-1920 гг., определено содейская Государственная стража должна была не стояние научной разработки проблемы. Из приветолько обеспечивать общественный порядок. В ее денного выше изложения вытекают принципы
задачи входило противодействие повстанческим дальнейшей разработки темы, которые заключанамерениям части населения [20, c. 108].
ются в выявлении и обработке новых источников и
Однако подходы к формированию стражи го- работ с целью углубленного осмысления заявленворят о том, что своими действиями белогвардейцы ной темы, выяснении приоритетных направлений
подталкивали населения к вооруженной борьбе. дальнейшего развития.
Например, в Бердянске Екатеринославской губерЛитература и источники:
нии белогвардейская Государственная стража на
1.Абинякин Р. М. Офицерский корпус Добро100% сформирована из гетманской структуры, то вольческой армии: социальный состав, мировоззреесть произошло просто переименование. Этот факт ние. 1917-1920 гг. / Р.М. Абинякин. – Орел.: Издаспровоцировал социальное напряжение, ведь гет- тель А. Воробьев, 2005. –204 с.
манская стража к тому дискредитировала себя кор2. Виноградов В.К. Всероссийский национальрупцией карательными акциями [15].
ный центр / В. К Виноградов. – М.: РОССПЭН,
В самой же Государственной страже Екатери- 2001. – 606 с.
нослава и губернии ощущалась нехватка кадров.
3. Волков С. В. Белое движение в России: орНапример, когда развернулось махновское движе- ганизационная структура. / С.В. Волков. – М.:
ние, данная структура не смогла сопротивляться РОССПЭН, 2000. — С. 233.
адекватно противостоять ему ни в одно из городом
3. Греков Б.Д. Исторические записки /
юга Украины. Исключением стал лишь Бердянск, Б.Д. Греков – Т. 12. – М.: Изд-во Академии наук
однако и там махновцы, подговорив местных рыба- СССР, 1941. – 322 с.
ков, смогли захватить город.
4. Державний архів Донецької області (ДАДО)
В Харькове Государственная стража занима- Ф. – Р–128 . Оп. 2. Спр. 2. Телеграми ролась в основном лишь бюрократической работой, звідвідділам, комендантам станцій, про військові
выдавая разрешения на выезд из города [7, л .. 26- замовлення,
співробітників
розвідувальних
39].
пунктів, продовольче постачання, обмундирування
Выводы и предложения. Таким образом, про- Добровольчої армії, масові захворювання робочих
анализировав компоненты государствоохранных військовополонених. – 1.05. – 1. 12. 1919. – 140 арк.
органов белогвардейского режима, их структуру и
5. Центральний державний архів вищих орспецифику деятельности автор пришел к выводу, ганів влади та управління України (ЦДВОВУУ) Ф.
что в течение 1918-1920 гг. были созданы струк- 269 Оп. 1 Спр. 1 «О розыске военно-пленных и др.
туры, призванные упростить задачу восстановле- лиц. Циркуляр отдела Управления о борьбе с контрния «единой и неделимой России». Данные органы революционной агитацией духовенства» – 8 арк.
по своей сути должны были стать мощным инстру6. ЦДВОВУУ Ф. 446 Оп. 1 Спр. 3 «О выдаче
ментом в военно-политическом противостоянии с разрешений на право выезда из гор. Харькова» –
украинской государственностью. Созданная в 147 арк.
1918-1920 гг. сеть государствоохранных органов
7. Додонов Б.Ф. Журналы заседаний Особого
Белого движения функционально представляла со- совещания при Главнокомандующем Вооруженбой силы спецслужб (контрразведка) и полиции ными Силами на Юге России А. И. Деникине: сен(Государственная стража). Каждая из этих структур тябрь 1918-го--декабрь 1919 года / Б.Ф. Додонов
подразделялась на тактический (местный) и страте- М.: РОССПЭН, 2008.– 1002 с.
гический (центральное управление) уровень.
8. Кирмель Н.С. Борьба деникинской контрразКонтрразведка на югу Украины представлена ведки против большевистского подполья в годы
структурами, подчинявшимися лично командую- Гражданской войны [Електронний ресурс] / Н.С.
щему армией, в то же время политическая контр- Кирмель
–
Режим
доступу
–
разведка (Центры Добровольческой Армии) были http://www.naukaxxi.ru/materials/130/
подотчетны руководителю правительства. Одним
9. Кирмель Н.С. Деятельность контрразведыиз особых подразделений контрразведки был вательных органов белогвардейских правительств
Осваг, выполнявший роль рупора пропаганды и и армий в годы Гражданской войны в России (1918проводника основополагающей идеологии восста- 1922 гг.) / Н.С. Кирмель – М.: ВУ, 2007. – 136 с.
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10. Кирмель Н.С. Деятельность разведки бело- Український історичний журнал, № 5, К., 2009. –
гвардейских правительств и армий в годы Граждан- 106-121
ской войны в России (1918 – 1922 гг.): монографія /
15. Лисовой Я.М. Белый архив Т. 1 / Я.М. ЛиН.С. Кирмель. М.: ВУ, 2008. – 162 с.
совой – Париж: Мелоу, 1930. – 240 с.
11. Кирмель Н.С. Документы спецслужб бело16. Лукомский А.С. Воспоминания / А.С. Лугвардейских правительств и армий 1918–1922 гг. в комский – Берлин: Отто Кирхинер и Ко, 1922. – 320
федеральных архивах России / Н.С. Кирмель // М.: с.
Отечественные архивы, 2008.– № 3. – С.55 – 64.
16. Новая Россия. Харьковская ежидневная га12. Кирмель Н.С. Организационное строитель- зета. – 3 ноября 1919 года
ство белогвардейских спецслужб на Юге России
17. Соколов К. Н. Правленіе генерала Дени(1918-1920 гг.) [Електронний ресурс] / Н.С. Кир- кина: (Из воспоминаній) / К.Н. Соколов – София:
мель // Чекист. 2005. – 8 мая. – Режим доступу – Россійско-болгарское книгоиздательство, 1921 –
http://www.chekist.ru/article/791
290 с.
13. Кирмель Н.С. Разведывательные и контр18. Суетов Л.А. Белое дело / Л.А. Суетов – Т. 1
разведывательные органы Белой армии. 1918 – – М.: Наука, 2000. – 160 с.
1920 гг. [Електронний ресурс] / Н.С. Кирмель // Во19. Устинов С.М. Записки начальника контренно-исторический журнал. – 2006. – № 1. – Режим разведки / С.М. Устинов – Белград: М. И. Стефанодоступа:
http://www.mil.ru/info
/1068/11278/ вичъ и Ко, 1922. – 146 с.
11845/25231/15824/11842/index. shtml
20. Цветков В.Ж. Государственная стража Ека14. Ковальчук М. Повстансько-партизанський теринославской губернии в борьбе с повстанческим
рух та операції білогвардійських військ в Україні у движением в Новороссии (август — начало октября
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Магомедова Р. М.
Бехоева А. А
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В СЕРЕДИНЕ 80-Х ГОДОВ
В середине 80-ых годов ХХ века наука стала
частою экономической политики региональных
властей. В отличии от предыдущих лет научные
изыскания были ориентированы на решение конкретных проблем в сфере экономике определенного региона. С созданием Сибирского отделения Ан СССР, научных центров на Урале, Дальнем
Востоке, Северном Кавказе, углубилась научная
проработка местных проблем с использованием
программно-целевого планирования и привлечением к этой работе все большего числа вузов
и отраслевых научно-исследовательских институтов.
Однако управление наукой усложнялось масштабностью задач, стоящих перед ней. Неудачи в
области науки во многом объяснялись тем, что
управления научными учреждениями и организациями, стимулирование их осуществлялось по
образцу можно по образцу обычных производственных предприятий. Академия наук СССР, отраслевые НИИ и координирующие органы науки и техники по линии Совета Министров СССР в определенной
степени
дублировали
научные
исследования, что в отсутствие конкуренции и
рынка научной продукции действительно вело к
распылению средств. Ввести конкуренцию и рыночные отношения в научную сферу властям не позволял плохо изученный, но сильно догматизированный

марксизм, господствовавший в общественном сознании, и его стержень - классовый подход к самой
философии науки. Общественные и гуманитарные
науки, связанные с научной проблематикой XX
века, несмотря на крупные достижения, оказались
лишь в роли комментаторов расхожих теорий и
идей, исходящих из аппарата ЦК КПСС.
В сборнике "Наука в условиях рынка"
(начало 90-х годов), например, говорится: "Для стимулирования НТП необходима система государственных льгот, которая включала бы: льготное
налогообложение прибыли, направляемой на развитие инновационной и инвестиционной деятельности; освобождение от налогов прибыли, получаемой
в первые годы освоения техники; отчисление от себестоимости продукции для создания внебюджетных
фондов финансирования научно-технических программ, формируемых на различных уровнях управления; стимулирование размерами налогообложения
ресурсов и энергосбережения, роста технического
уровня и качества выпускаемой продукции, разработки и производства экологически чистых технологий и продуктов; венчурное финансирование осуществления мероприятий.
Важнейшими рычагами стимулирования НТП
должны стать также: льготное кредитование инновационной деятельности, технического перевооружения и реконструкции.
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К сожалению, необходимых выводов о последОрганическое единство этих коренных харакствиях этого разрушительного процесса не было сде- теристик воспроизводственного процесса обеспелано. Реформирование в сфере науки начиналось с чивает его соответствие экономике развитого социчистого листа. Ответственность государства за со- алистического общества.
хранение и развитие научно-технической сферы, а
Новый этап развития народного хозяйства
также отведенная ему роль в предлагаемом реформи- нашей страны определяет важность научного анаровании понимались авторами проекта и главным ре- лиза социально-экономических процессов, протеформатором - вице-премьером В.Б.Булгаком, весьма кающих в социалистическом обществе. Объекузко. Даже в определении цели реформирования была тивно возрастает потребность в использовании мевидна его генетическая близость с прежней губи- тодологии системного анализа, базирующегося на
тельной политикой, что выражалось, прежде всего, органическом единстве достижений экономичев том, что важнейший элемент государственного ре- ской теории, философии, социологии, кибернетики,
гулирования - определение научно-промышленных математического моделирования, междисциплиприоритетов ставился в решающую зависимость от нарной организации исследований.
частного банковско-промышленного капитала.
В результате застойных явлений – в стране
Народное хозяйство СССР представлял собой снизился общественный статус науки и престиж
сложнейший социально-экономический организм. научной деятельности, а по ряду ведущих направГигантские масштабы общественного производ- лений произошло не только отставание науки, но и
ства, номенклатуры производимой продукции обу- сформировалась ориентация на «догоняющее» разсловливают чрезвычайную сложность межотрасле- витие. «Ненормальным является то обстоятельство,
вых производственно-экономических связей в что на долю академического сектора науки, выполнародном хозяйстве. В орбиту экономического раз- няющего основной объем фундаментальных исслевития непрерывно вовлекаются все новые и новые дований, приходится всего лишь 6,8 процента
производственные ресурсы, материалы, источники средств, выделяемых для научных исследований».
энергии. Непрерывно растут потребности членов
Недостаточная в целом обеспеченность советсоциалистического общества. Все увеличивающе- ской науки ресурсами привела к отставанию в разеся влияние на экономику оказывают социальные, витии опытно-экспериментальных баз науки, быстнаучно-технические, экологические факторы, эко- рому моральному старению материально-техниченомическое развитие страны становится все более ского оснащения, снижению мобильности целей и
многовариантным. Это объективно обусловливает методов науки, а в результате — к ряду отмечавнеобходимость перехода к качественно новому шихся диспропорций в формировании НП и недотипу воспроизводства, к важнейшим чертам кото- статков в уровне эффективности использования порого можно отнести следующие:
тенциальных сил науки. Особенно быстро это ска- ориентация экономики на всестороннее удо- залось на академическом и вузовском секторах
влетворение постоянно растущих материальных и науки и на научном заделе, формируемом фундадуховных потребностей членов социалистического ментальными исследованиями.
общества, на решение важнейших социальных проПрактика последних лет показала, что возрасблем общественного развития;
тающая инерционность материально-технического
- обеспечение высоких, устойчивых темпов ро- и информационного обеспечения советской науки
ста народного хозяйства в решающей мере за счет увеличивает и без того немалый риск неудач при
повышения эффективности использования матери- переключении на новые цели, а система материальальных, трудовых и природных ресурсов на основе ного стимулирования в ряде случаев попросту поускорения научно-технического прогресса;
ощряет тематический «бег на месте», ориентируя
- обеспечение сбалансированности развития коллективы на выполнение работ с минимальной
народного хозяйства, отдельных сфер, отраслей, новизной, по гарантированным и близким резульэкономических районов на базе роста эффективно- татам и с соответствующим «экономэффектом».
сти и интенсификации общественного производВ стране назрела потребность и в изменении
ства;
политики в отношении финансирования НИОКР.
- рациональное использование природных ре- Эти изменения должны трактоваться как настоясурсов, экологических условий проживания чело- тельная потребность создания реальных условий
века, оптимальное развитие в системе «обществен- для своевременного и эффективного решения социное производство — окружающая среда»;
альных и экономических проблем советского госу- создание хозяйственного механизма, обеспе- дарства.
чивающего сочетание централизованного планироОтсутствие или слабость организованного взавания с оперативно-хозяйственной самостоятель- имодействия научных сил на местах приводит к неностью объединений, предприятий, стимулирую- оправданному дублированию работ, отсутствию
щего повышение эффективности использования какой-либо кооперации в использовании дефицитпроизводственных ресурсов, достижение макси- ного оборудования и в развитии маломощной эксмальных результатов в народном хозяйстве, ориен- периментально-производственной базы, к эпизодитирующего процесс расширенного воспроизвод- чности в обмене научным опытом, искусственно
ства на неуклонный подъем уровня народного бла- усугубляемой нехватке научных кадров по отдельгосостояния.
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ным отраслям, недопустимо низкому уровню реа- НТП.
лизации возможностей многократного использоваПрогнозирование научно-технического прония имеющегося научного задела и др. Все это от- гресса, как справедливо отмечает Добров Г.М., носится к числу важнейших социальных резервов дело сложное и ответственное. Оно требует не
эффективности науки в решении как отраслевых, только глубокого проникновения, в сущности, и затак и региональных проблем. Безраздельная ведом- кономерности развития науки и техники, но и ясственность в руководстве НП не дает возможности ного представления о взаимодействии их с общеболее полно на деле реализовать перспективы со- ственными условиями использования достижении
единения достижений научно-технической револю- НТП [3.C.10].
ции с преимуществами перестраиваемой социали11 июня 1985 г. в ЦК КПСС состоялось совестической системы хозяйствования.
щание по вопросам ускорения НТП. В нем приняли
Следует отметить, что науке нередко навязы- участие крупные ученые, партийные и правительвались исследования, не вытекающие из логики ее ственные функционеры, производственники. Они и
собственного развития. Действительно, «многие стали адресатами, которым Генеральный секретарь
перспективные области исследований не получали ЦК партии М.С.Горбачев направил свои размышлесвоевременной поддержки или даже запрещались. ния, оценки и рекомендации. В докладе "Коренной
Постановка ряда обоснованных задач не обеспечи- вопрос экономической политики партии" он наривалась материально и организационно, что компро- совал пеструю картину научно-технического развиметировало научную политику в целом» [1.C.25].
тия страны. Острие критики М.С.Горбачев напраКакой характер приобретала государственная вил в основном в производство, отталкивавшее, по
политика в области науки и НТП в процессе гене- существу, достижения науки и техники. Причиной
зиса перестройки? Если вчитаться в главный Доку- такого положения, по мнению генсека, являлись:
мент начала 80-х годов - "Основные направления жесткость плана, отсутствие маневра в финансовоэкономического и социального развития СССР на хозяйственной деятельности предприятий, погоня
1981-1985 годы и на период до 1990 года", утвер- за количеством, рост себестоимости и цены продукжденный XXVI съездом КПСС, то легко обнару- ции, большой риск внедрения разного рода новжить исключительно " мирную", гражданскую шеств, слабое знание своей компетенции Госкоминаправленность перспектив "Развития науки и тех- тета по науке и технике и др. Отметив важную роль
нического прогресса" (Раздел 2 документа): оно создаваемых в рамках Академии наук СССР ком"должно быть в еще большей мере подчинено ре- плексных межотраслевых научно-технических ценшению экономических и социальных задач совет- тров, М.С.Горбачев высказал надежду на более
ского общества, ускорению перевода экономики на полное использование возможностей АН СССР, вупуть интенсивного развития, повышению эффек- зовской и отраслевой науки [4.C.70-101].
тивности общественного производства" [2.C.143].
12 июля 1985 года было принято постановлеВо главу угла ставилась задача обеспечения ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ширазработки и реализации комплексной программы роком распространении новых методов хозяйствонаучно-технического прогресса, целевых программ вания и усилении их воздействия на ускорение
по решению важнейших научно-технических про- научно-технического прогресса», которое оставило
блем. В качестве других направлений НТП выделя- в стороне проблемы собственно науки[5.C.2-35].
лись: усиление связи науки с производством; рас- Мероприятия, указанные в нем, были направлены
ширение автоматизации самих НИР; усиление вза- исключительно в производство, касались лишь проимодействия общественных, естественных и мышленных предприятий и объединений. Никаких
технических наук; повышение эффективности ис- заданий и предложений Академии наук СССР,
пользования научного потенциала вузов; совер- Минвузу СССР, соответствующим республиканшенствование организационной структуры науч- ским органам дано не было. Даже Госкомитету
ных учреждений; улучшение системы научно-тех- СССР по науке и технике было поручено лишь одно
нической информации и патентно-лицензионной - принять меры по улучшению работы по аттестаработы; развитие массового творчества изобретате- ции продукции. Но, учитывая атмосферу всеоблей и рационализаторов.
щего оптимизма, можно отметить: данное постаДействительно, реформа 1985 г. началась с новление ЦК партии и правительства явилось для
экономики, по существу не затрагивая политиче- того времени достаточно радикальным, его меры
скую систему. В докладе Генерального секретаря виделись средством серьезного прорыва в области
ЦК КПСС М.С.Горбачева на апрельском (1985 г.) НТП.
Пленуме ЦК говорилось лишь об активизации сиКроме того, расширяя самостоятельность
стемы политических и общественных институтов. предприятий, постановление разрешило их руковоЗаметим: активизации существовавшей системы дителям перераспределять средства фонда развиполитических и общественных институтов, то есть тия производства и единого фонда развития науки
ломки системы власти даже не предполагалось, и техники. Устанавливался порядок, при котором
мысли об изменении положения господствующей средства фонда развития производства могли
партии не было. А вот достижение нового каче- накапливаться для осуществления необходимых
ственного состояния общества виделось совет- мероприятий в следующие плановые периоды
скому и партийному руководству в экономике и (раньше - списывались в конце года или, правило,
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тратились на мелочи). Эти временно свободные могла дать производству, в указанных документах
средства фонда развития производства могли ис- не говорилось. Но надежда на некоторое усиление
пользоваться банками в качестве ресурсов для вы- экономических рычагов самофинансирования
дачи кредитов на техническое перевооружение и науки, по образу и подобию других отраслей хозяйреконструкцию производства
ства, была. За 1985-1986 гг. государственные расЭффективность науки в качестве производи- ходы на науку были резко снижены - с 28,6 до 21,2
тельной силы прямо пропорциональна «объему млрд.руб., причем на гражданский сектор науки
внедряемых знаний, умноженному на глубину их расходы составили только 6,8 млрд.руб. [8.C.25].
усвоения и широту распространения среди трудяУже первые публичные выступления М.С.Горщихся» [6.C.45].
бачева показали, что руководство страны не видело
Стыковка вузовской науки с предельно цен- перспектив развития собственно региональной
трализованной промышленностью оказалась слож- науки.
ной, а главная причина этого - маловосприимчиСвоеобразие рассматриваемого периода совость производства к научным достижениям. Экс- стоит в том, что "обходя" собственно научные протенсивная экономика не в состоянии органично блемы на союзном уровне, руководство страны всесоединить науку и производство, она мало заинте- рьез занялось наукой в регионах.
ресована в научных разработках.
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Посольства України у республіці Австрія
NATIONAL ARMED FORCES IN THE POLITICAL ACTIVITIES OF THE PEOPLE'S
MOVEMENT OF UKRAINE IN 1989-1991’TH
НАЦІОНАЛЬНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО РУХУ
УКРАЇНИ У 1989–1991 РР.
ABSTRACT. In this general article the development of the idea of the formation of the Armed Forces of
Ukraine in the activities of the People's Movement of Ukraine (NRU) by the 1990's is discussed. The influence of
the socio-political situation in the USSR on the change of the political rhetoric of the NRU and the activation of
the process of creating national armed forces is considered. Particular attention is paid to the decisions of the
congresses of the NRU, which played a key role in the process of formation of the Ukrainian Army. Conclusion
are drawn that under the influence of socio-political circumstances, the NRU's rhetoric on the idea of the creation
of the Ukrainian army was evolving. If at the beginning of their activities the NRU leaders acted exclusively for
the democratization of the existing system, with the rise of the crisis trends in the USSR, they began to actively
promote the idea of full independence of Ukraine and the formation of a full-fledged national armed forces as the
guarantor of this independence.
Key words: People's Movement of Ukraine, army, USSR, politics
АНОТАЦІЯ У статті досліджено розвиток ідеї утворення Збройних сил України у діяльності Народного Руху України на зламі 1990-х рр. озглянуто вплив суспільно-політичної ситуації в СРСР на зміну
політичної риторики діячів НРУ та активізацію процесу створення національних збройних сил. Особлива
увага приділена рішенням з’їздів НРУ, які відіграли ключову роль у процесі утворення української армії.
Зроблено висновки про те, що під впливом суспільно-політичних обставин риторика НРУ стосовно ідеї
створення української армії пройшла еволюцію: якщо на початку своєї діяльності діячі політичної сили
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виступали виключно за демократизацію існуючого державного устрою, то з ростом кризових тенденцій в
СРСР вони почали активно пропагувати ідею незалежності України та утворення повноцінних національних збройних сил, як її гаранта.
Ключові слова: Народний Рух України, армія, СРСР, політика
У процесі становлення та розбудови Збройних
сил України особливе місце належить діяльності
українських політичних партій, громадських рухів
та об’єднань. Завдяки активній позиції їхніх членів
у вирі суспільно-політичних перетворень на зламі
1990-х рр. було покладено початок для створення
повноцінної армії незалежної Української держави.
Зважаючи на різну політичну вагу в українському суспільстві, яку мали на той час громадські
об’єднання та рухи цікавим, на наш погляд, є вивчення ролі Народного Руху України (Рух, НРУ) у
процесі становлення збройних сил відновленої
Української держави. Таке дослідження є актуальним, особливо якщо брати до уваги той факт, що в
українській історіографії фактично відсутні комплексні праці, що розкривають взаємозв’язок між
процесами розбудови ЗСУ та перебігом суспільнополітичних процесів в Україні.
Діяльності НРУ на початку 1990-х рр. присвячено чимало наукових та публіцистичних праць.
Спільним фактично для усіх таких досліджень є акцентування уваги на опозиційності НРУ та його
ключовій ролі в процесі об’єднання національнодемократичних елементів, які з своєю програмою
суспільно-демократичних перетворень вийшли далеко за межі так званої «перебудови». Побіжно в таких працях зустрічається висвітлення ролі НРУ в
формуванні Збройних сил України. Серед них, на
наш погляд, на увагу праці Г. Гончарука [5], М. Вівчарик [18], О. Гараня [4], В. Ковтуна [10] та ін. В
них всебічно проаналізовано питання історії національно-демократичного руху, в діяльності якого активну участь брали «рухівці», передумови виникнення, ідеологічно-політичні витоки суспільнополітичних рухів і партій в Україні, розкрито
участь НРУ у процесі формування демократичної
політичної опозиції, піднесення української національної свідомості громадян, початків процесів становлення української політичної нації тощо. Втім,
діяльність Народного Руху України в контексті
будівництва збройних сил кінця 80-х – початку
1990-х рр. XX століття залишається малодослідженою темою і досі не була, за невеликим винятком,
предметом наукових досліджень.
Завданням даної статті є дослідження ідеї формування та розбудови українських збройних сил у
діяльності НРУ як громадсько-політичної організації у 1989–1991 рр.
Наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX ст. у Радянському Союзі відбувалося переосмислення нових життєвих реалій. Поруч із проголошеною «перебудовою» суспільно-політичного життя, віхи
лібералізації торкнулися і військової сфери. Серед
представників військової професії значно активізувався процес національного самоусвідомлення. У випадку УРСР це питання набуло особливого значення, оскільки значна частина офіцерів

СРСР були українцями за національністю, які в
умовах існування радянського політичного устрою
перебували поза її межами. Зважаючи на кризові
явища у радянській армії (високий рівень не бойових втрат, дідівщину) вихідці з України дедалі
більше воліли проходити службу на території своєї
землі, що звісно не могло не викликати спротиву з
боку вищого партійного керівництва та окремих
представників військового командування.
Ключову роль в формуванні та становленні
української армії на початку 1990-х рр. відіграли
учасники численних громадських організацій та
партій, які виступали під гаслами суверенітету та
державної самостійності України. Поруч із вимогами демократизації суспільно-політичного життя
та поліпшення життєвого рівня населення, на порядку денному української суспільно-політичної
думки дедалі частіше поставало питання доцільності створення національної армії в Україні. Зараз
важко простежити тяглість ідеї формування українських національних збройних сил, адже впродовж
майже 70-літнього перебування України в складі
СРСР у різні роки до неї звертались ціла низка
діячів національно-визвольного руху. Проте з високою долею імовірності можемо стверджувати, що в
умовах радянського тоталітарного режиму середини 1980-х рр. чи не вперше така ідея прозвучала
у середовищі Народного Руху України, який став
головним чинником консолідації для формування
широкої коаліції різного роду національно-демократичних сил. Відкрито заперечивши монополію
Компартії на участь у суспільно-політичному житті
держави НРУ окреслив вектор подальшого розвитку національно-демократичного руху, а його
ідеологія увібрала в себе усі наявні сподівання
українського національно-визвольного руху.
На початковому етапі діяльності НРУ мова не
заходила про формування національних збройних
сил. Підготовлений ініціативною групою НРУ проект програмового документу отримав своє схвалення на загальних зборах 31 січня 1989 р. [14, c.
15]. У відозві «До народу Української Радянської
Соціалістичної Республіки» були визначені
напрями подолання репресивної державної системи. НРУ переконував у необхідності об’єднання
зусиль всіх патріотичних сил задля уникнення загальнонаціональної катастрофи [7, c. 4]. Головною
метою було названо перетворення УРСР в демократичну правову державу, покликану забезпечити
вільний розвиток людини, захист прав людини і
нації на основі здійснення основних демократичних свобод [16]. Цілком імовірно, що така поміркована позиція була продиктована необхідністю
очікування вдалого моменту задля подальшого
«просування» ідеї демократизації суспільнополітичного устрою в державі у межах проголошеної політики «перебудови».
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На Установчому з’їзді НРУ, що проходив 8–10
На початку лютого 1990 р. у Львові було ствовересня 1989 р. у Києві, було ухвалено постанову рено Український Військовий Комітет, який зайпід назвою «Народний Рух України за перебудову» мався пропагандою створення Українських збройбули порушені питання відродження української них сил. Комітет свою мету вбачав у спробі домогкультури, обґрунтовувалась необхідність демокра- тися проходження військової служби українців на
тизації усіх суспільно-політичної а соціально-еко- території республіки, з правом користуватися
номічної сфер життя. Домінування національної українською мовою. Крім того було запропоновано
ідеї стало основним критерієм, який дозволив одно- встановити заборону на проходження військової
значно ідентифікувати Народний Рух України як служби в Україні вихідців з інших республік,
виразника інтересів українського народу [12, c. 74]. заміни існуючої присяги присягою на вірність
Установчий з’їзд НРУ у багатьох аспектах став народу України. Зрештою, в ухвалені резолюції
ключовим етапом мобілізації населення у боротьбі було визначено головну мету Комітету – «ствоза національні права. На ньому порушувалися пи- рення професійних Українських Збройних сил на
тання незалежності і суверенності України, про що території Самостійної Соборної Української Дерговорили деякі делегати [6, Арк. 197].
жави» [20, c. 230–231]. 20 червня 1990 р. Комітет
Зважаючи на те, що на час проведення з’їзду в був переформований у Львівський громадський
НРУ виокремились дві течії – поміркованих (висту- комітет за відродження Української Національної
пали за здійснення демократичних перетворень) та Армії. Його діяльність поширилась по всій Україні,
радикалів (наполягали на цілковитій незалежності) а в Тернополі, Ужгороді, Житомирі, Києві, Крине викликає подиву, що велика увага була привер- вому Розі, Херсоні, Чернівцях було засновано теринена до питання формування національних зброй- торіальні осередки.
них сил. Зокрема, лідер Української Гельсінської
На тлі хвилі національно-визвольних рухів в
спілки Л. Лук’яненко виступав за повну само- радянських республіках дедалі частіше проявлястійність України та її вихід зі складу СРСР [6, Арк. лися незалежницькі тенденції, які по своєму змісту
197].
були утопічними та не містили практичних кроків у
На доцільності та своєчасності ідеї державної сфері державотворення. Використання владою тонезалежності наполягав також В. Чорновіл, який талітарної держави військових формувань проти
вказував на те, що єдиним порятунком суспільства діячів національно-визвольних рухів лише посивід тотального краху є цілковита державна неза- лило кризові тенденції в самій партії та наочно пролежність України, отримана виключно мирним та демонструвало доцільність формування національконституційним шляхом [2, c. 1]. Активно підтри- них збройних формувань, які б перебували в ресмував ідею самостійності України Г. Петрук-По- публіканському,
а
не
загальносоюзному
пик, який вказував, що спільною метою для україн- управлінні. Представники Української Гельсінської
ського народу є суверенна Україна. Однак умовою Спілки, Руху, СНУМ та студентських братств у люполітичної незалежності України, за його словами, тому-березні 1990 р. провели низку акцій протесту
було створення «сильної української армії» [16, c. проти використання українських юнаків, які слу268]. Зрештою, після численних виступів делегати жили в армії, в кривавих сутичках у Вірменії, ДуЗ’їзду ухвалили «Звернення до військовослуж- шанбе та Азербайджані [20, c. 230].
бовців УРСР, працівників української міліції та
Відомий український інтелектуал М. БрайКДБ». Підписанти цього важливого, з точки зору чевський активно виступав за формування націодержавотворення, документу закликали прихиль- нальних збройних сил оскільки був переконаний,
ників «перебудови» серед армійських чинів та ор- що в ситуації, яка склалася станом на 1989 р.
ганів правопорядку до консолідації, взаємної толе- Москва була готовою задушити прагнення України
рантності, процесу демократизації суспільства.
до суверенітету [21, c. 102]. На тлі цього в Україні
Після брутального розгону мирної демонстра- відбувалося поглиблення та радикалізація поглядів
ції у Львові спецпризначенцями МВС 1 жовтня політиків та активістів щодо ідеї незалежності [5,
1989 р., стало цілком очевидним, що тоталітарна c.37].
система не гребуватиме жодними методами для
Дедалі наочнішою ставала еволюція Народзнищення українського самостійницького руху. ного Руху України, яка полягала в еволюції орТоді ж керівництво Львівського НРУ ухвалило ганізації, що прагнула до співробітництва з керіврішення про формування організації, здатної захи- ною партійною верхівкою на шляху встановлення
стити своїх прихильників від свавілля правоохо- справжньої демократії, в антикомуністичну, опоронних органів. Положення НРУ «Про львівський зиційну до КПРС–КПУ організацію. Іншої потужзагін підтримки громадського порядку» стало пра- ної сили опозиційної Компартії України на той час
вовою основою діяльності організації, відомої в по- не існувало [13, c. 37–38].
дальшому як «Варта Руху». У подальшому цей
Стрімкий розвиток подій стимулював українзагін брав участь у підтриманні порядку під час ма- ську громадськість до активізації пошуку шляхів
сових демонстрацій у Львові та Києві, формуванні формування національного війська. Варіантів ство«живого ланцюга» з Львова до столиці України 21 рення армії було небагато: або його мала сфорсічня 1990 р [20, c. 229].
мувати Верховна Рада республіки, або ж сфор-
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мувати структури з патріотично налаштованих гро- 42]. Зрештою, учасники з’їзду погодились на вилумадян, які б існували паралельно до радянської чення слів «за перебудову» та сформулювали гоармії.
ловну мету – відновлення державної незалежності
Істотним кроком боротьби НРУ на шляху здо- України. Про переорієнтацію НРУ писала тодішня
буття незалежності стала Декларація про держав- преса, яка вказувала, що «відбувся поворот керма
ний суверенітет України від 16 липня 1990 р., по- на повну незалежність» [8, c. 2].
станова Верховної Ради УРСР про проходження
Відтак, Програма Руху пройшла своєрідну
військової служби громадянами України на тери- політичну еволюцію. Якщо у її першому варіанті
торії республіки та інші незалежницькі чинники. 12 передбачалося, налагодження відносин з іншими
листопада 1990 р. уряд УРСР припинив відправ- державами союзного утворення на підставі нового
лення новобранців за межі України.
Союзного договору, то у новому її варіанті йшлося
Декларація про державний суверенітет про наміри цілковитої незалежності, отриманої неУкраїни проголошувала, що єдиним джерелом дер- насильницькими методами [9, c. 4–5]. Рухівці вкажавної влади в УРСР є народ України. Українські зували на необхідність не реформувати, а цілковито
закони були пріоритетними над загальносоюзними. змінити систему та утвердити в державі політичний
Важливим у Декларації були положення Третього плюралізм [1, c. 84].
та Дев’ятого розділів декларації, які вказували на
На початку лютого 1991 р. в актовому залі
те, що Україна має право на власні збройні сили, Спілки письменників України відбулась наукововнутрішні війська та органи держбезпеки. Проголо- практична конференція «Зовнішня і внутрішня безшуючи право мати власні Збройні Сили, внутрішні пека України», на якій було ухвалено рішення про
війська й органи держбезпеки, українські парла- створення Республіканського Комітету за відродментарі декларували намір формувати у майбутнь- ження Української національної армії. Через
ому нейтральну державу, яка не братиме участі у декілька місяців після цього український парламент
військових блоках і зобов’язується дотримуватися створив Комісію з питань оборони і державної безтрьох неядерних принципів: не виробляти, не засто- пеки. Крім того, в уряді України з’явилася посада
совувати і не набувати ядерної зброї [3, c. 429].
державного міністра з питань оборони, національСуверенітет не давав належного підґрунтя для ної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР. На
формування самостійної України, а тому це обумо- думку НРУ, умовою перетворення України в
влювало подальшу роботу над створенням незалеж- суб’єкт міжнародного права була відмова від Союзної української держави. Цій головній проблемі ного договору. Саме в цьому, на думку лідерів НРУ,
були присвячені всеукраїнська зустріч «рухівців», було головне завдання демократичних організацій і
яка відбувалася 25–28 жовтня 1990 р. в Києві. За політичних партій. Вона мала забезпечити в
різними оцінками, саме на Другому з’їзді Народний Україні міжнаціональний мир, активізувати
Рух України сформував ту самостійницьку плат- демілітаризацію життя [9, c. 44].
форму, що відіграла вирішальну роль в боротьбі за
Під час численного мітингу (23 червня 1991 р.,
державну незалежність [15, c. 96]. Рух відійшов Київ), співорганізатором якого був НРУ, проти
остаточно від ідеї демократичних гасел доби «пере- підписання Україною нового Союзного договору,
будови» до позиції відстоювання ідеї повної неза- учасники мітингу поряд із гаслами утворення незалежності України. У виступах делегатів з’їзду лу- лежної демократичної України виступали за форнала цілковита відмова від співпраці з КПРС, курс мування національних збройних сил. Його учасна створення незалежного передвиборчого блоку з ники з числа «рухівців» закликали українців
метою усунення від влади партійної верхівки [19, об’єднатися на тлі загрози, що нависла над
арк. 108–110]. Головна увага у доповідях, звітах та Україною. Згодом опісля проведення такого
виступах була зосереджена на таких питаннях: мітингу Рада Колегії Народного Руху України та
неприйняття Союзного договору, повна незалеж- Колегія Руху з військових проблем виступили з
ність України, створення української національної ініціативою провести Установчий з’їзд Респубармії, міжрелігійні справи, звинувачення КПРС і ліканського Комітету за відродження української
КПУ у «війні проти власного народу», тотальна армії. Зрештою, на І з’їздв офіцерів України (27–28
критика центру і його керівництва. У виступах не- липня 1991 р. в Києві) було ухвалено постанову про
одноразово пропонувалося оголосити КПРС та створення Спілки офіцерів України (СОУ) з чітко
КПУ злочинними організаціями [19, c. 107–112].
визначеною метою – створення національного
Другі Всеукраїнські збори Руху розглянули війська. СОУ ж відіграла важливу роль у створенні
питання про створення комітетів відновлення Збройних Сил України як одного з атрибутів незаУкраїнської національної армії. На першу сесію Ве- лежної держави. Утвердження Верховною Радою
ликої ради Руху, яка відбулася 1 грудня 1990 р., УРСР державного суверенітету України та ствобуло подано концепцію будівництва ЗСУ, що пе- рення всеукраїнської громадської організації
редбачала перетворення угруповань Збройних Сил «Спілка офіцерів України» наближали крах СРСР.
Радянського Союзу на території України у ЗСУ зі Саме так НРУ став провідником демократизації
збереженням їхньої бойової готовності. Значною суспільства, природно трансформувався з руху за
мірою, Другі збори НРУ дали основу для подаль- перебудову в рух за державну незалежність
шого існування Спілки офіцерів України [17, c. 41– України, став справжньою опозиційною силою
КПУ і тоталітарній державно-партійній системі.
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SUMMARY: The article examines the problems of interpretation of the term “nationalism”, its connection
with such terms as Nazism, fascism and chauvinism. Te author deals with different interpretations in foreign and
Russian sources. The author reviews the reasons of growth of nationalism in the USA in the 1930’s, the connections of the nationalistic organizations in the USA with the similar organizations in Germany and Italy, and also
the ways of interaction of the American government, led by President F.D. Roosevelt, with the nationalistic organizations to cope the economic and political crisis in the USA during the Great Depression. The article also
examines the means of practical use of the results of the author’s research.
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы толкования понятия национализм, его взаимосвязь с такими понятиями как нацизм, фашизм, шовинизм. Автор рассматривает различные толкования
понятия, как в иностранных источниках, так и в российских. Автором рассматриваются причины развития
национализма в США в 30-е гг. ХХ в., взаимосвязь националистических организаций США с подобными
организациями в Германии и Италии, а также пути взаимодействия американского правительства во главе
с президентом Ф.Д. Рузвельтом с националистическими организациями для преодоления экономического
и политического кризиса в США годы Великой депрессии. В статье также рассматривается возможность
практического применения результатов исследования автора.
Key words: nationalism, Nazism, fascism, right wing organizations, President F.D. Roosevelt, Great Depression, “New Deal”.
Ключевые слова: национализм, нацизм, фашизм, организации правого толка, президент Ф.Д. Рузвельт, Великая депрессия, «Новый курс».
Постановка проблемы. ХХ век – столетие
бурных и резких изменений во всем мире и по всем
направлениям. Особенно насыщенным он оказался
в плане войн и кризисов. События в Европе и мире
развивались стремительно. Все противоречия,
накопленные за многовековую историю человеческих и государственных взаимоотношений, обнажились и обострились, что и привело к глобальным
конфронтациям и конфликтам. Одной из проблем,
появившейся много столетий назад, но заявившей о
себе именно в ХХ веке, стал национализм.
Явление национализма для истории не ново:
вместе со складыванием государств зарождаются и
национальные и межнациональные проблемы. В
ходе исторического процесса национализм развивался и эволюционировал. В ХХ веке идеология
национализма не стояла на месте, появлялись все
новые и новые формы, подчас уродливые и неправильно интерпретированные. Толчком к появлению
новых форм национализма, безусловно, стала Первая мировая война, которая не только не решила
накопившихся проблем, но и добавила новые.
Нации, потерпевшие поражение в войне были раздавлены и унижены победительницами, но и среди
победителей оказались изгои, такие как Италия.
Именно такое отношение к Германии, Австрии и
Италии спровоцировало столь мощный всплеск

националистических настроений, которые в последующем позволили Б. Муссолини и А. Гитлеру
установить антидемократические политические режимы на основе резко выраженного национализма.
Вместе с эмигрантами, которые в поисках лучшей
доли отправлялись за океан, национализм стал развиваться в Северной и Южной Америке.
Понятие национализма в разные времена и в
разных государствах наполнялось разным содержанием. В свете событий прошедшего ХХ века термин «национализм» приобрел сугубо негативную
окраску, его неоднократно путали с нацизмом, фашизмом, шовинизмом и другими близкими понятиями. Для того, чтобы понять его современное значение, необходимо дать объективное толкование
данному термину.
Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее авторитетный словарь Вебстера, которым пользуются во всех без исключения странах
мира, включая Россию, трактует понятие национализма как преданность своему народу и защиту
национального единства и независимости[6].
В Британской энциклопедии имеется следующее определение: «Национализм - это верность и
приверженность к нации или стране, когда национальные интересы ставятся выше личных или групповых интересов»[5].
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В американском политическом словаре нациоВыделение нерешенных ранее частей обнализм отождествляется с социальными и психоло- щей проблемы. Не раз на протяжении прошедгическими силами, которые зародились под дей- шего столетия национализм становился причиной
ствием уникальных культурных, исторических различный конфликтов, политических и экономифакторов, для того чтобы обеспечить единство, во- ческих событий в отдельно взятых странах. В кажодушевление в среде данного народа посредством дом государстве с национализмом боролись по свокультивирования чувства общей принадлежности к ему: кто-то предпочитал данное явление не замеэтим ценностям. Национализм объединяет народ, чать, кто-то боролся с ним, а кто-то смог взять
который обладает общими культурными, языко- лучшее и поставить национализм на службу госувыми, расовыми, историческими или географиче- дарству и всем его гражданам.
скими чертами или опытом и который обеспечиЦель статьи. К числу политических деятелей,
вает верность этой политической общности [1].
которые сумели поставить национализм под конБольшая советская энциклопедия дает свое по- троль, относится тридцать второй президент США
нимание термина «национализм» и характеризует Франклин Делано Рузвельт. Он смог в сложный моего как буржуазную и мелкобуржуазную идеоло- мент американской истории проанализировать прогию и политику. В целом, сам термин трактуется с граммы и требования националистических органиточки зрения классового подхода (общенациональ- заций правого толка, поднявших головы в 20-30 гг.
ные интересы выдаются за устремления класса или ХХ в. в США, и включить в свою программу пресоциальной группы, выступающих в данных кон- образований «Новый курс» некоторые видоизмекретно-исторических условиях носителем и про- ненные требования (введение страхования по ставодником националистической идеологии и поли- рости и безработице, создание трудовых лагерей
тики буржуазии)[2, с.358-359] и окрашен в негатив- для молодежи и т.п.). На примера США, автором
ные тона (идеи национального превосходства и ставится цель рассмотреть возможность не силонациональной исключительности)[2, с.358-359].
вого, а законного способа преодоления проблем
Краткая российская энциклопедия дает уже разрастания националистических организаций праменее идеологизированное понятие национализма. вого толка, а также способов «переключения» обСогласно ей, национализм – это идеология и поли- щественного внимания.
тика в национальном вопросе, основанные на пониИзложение основного материала. В период
мании нации как высшей ценности и формы общ- глубочайшего экономического кризиса президент
ности. В статье энциклопедии также указано, что Ф. Рузвельт смог не только мобилизовать народ
национализм может сопровождаться идеей нацио- своей страны, но и оградить американскую нацию
нального превосходства и национальной исключи- от перехода в крайность национализма. На сеготельности, но это проявляется не всегда. Кроме дняшний день в мире бушует не один национальтого, краткая российская энциклопедия говорит и о ный конфликт, все громче заявляют о себе неонатом, что национализм нередко принимает крайние цистские и неофашистские организации, некоторые
формы, такие как шовинизм, сближается с расиз- государства ставят под сомнения итоги Второй мимом и ведет к острым внутренним или межгосудар- ровой войны. Для того, чтобы предотвратить повтоственным конфликтам[3, с. 649].
рение прошлых ошибок, необходимо изучать столь
От понятия «национализм» следует отличать сложные и многогранные проблемы как национа«фашизм» и «национал-социализм» или «нацизм». лизм во всех его проявлениях и рассматривать его
Фашизм понимается как социально-политическое особенности в каждой отдельно взятой стране.
движение, идеология или государственный режим США – одно из немногих государств, которое
тоталитарного типа. Фашизм противопоставляется смогло справиться с проблемой национализма дедемократическим ценностям и институтам. Опорой мократическим и правовым путем, а не через прифашизма выступает массовая тоталитарная партия менение силы. Подобный опыт разрешения столь
и непререкаемый авторитет вождя (дуче, фюрер, важных проблем является актуальным в связи с
каудильо и проч.). Элементами фашизма высту- тем, что силовой вариант решения проблемы на
пают идеологический террор, шовинизм, переходя- первый взгляд всегда выглядит проще. Но проще –
щая в геноцид ксенофобия по отношению к «чу- не значит правильнее. Национализм – не всегда зло,
жим» национальным и социальным группам. Орга- основополагающей и положительной чертой нацинизации и движения фашистского типа широко онализма является возвеличивание собственного
используют демагогию, популизм, лозунги импер- государства, но то, как будет проходить возвеличиской державности, пропагандируют агрессивную вание,  это другой вопрос. Именно правовое и девнешнюю политику[4, с. 557].
мократическое государство должно способствовать
Национал-социализм или нацизм является тому, чтобы национализм обрел здоровую форму и
крайней формой национализма, заявляющей о пре- смог сплотить граждан государства для созидания
восходстве и исключительности «арийской во имя государства и нации.
расы»[3, с. 649]. Составляющие элементы нацизма
Во время Депрессии американская экономика
– жесткий контроль государства над экономикой, не смогла справиться с кризисом перепроизводства,
общественной и частной жизнью, физическое уни- за экономическим кризисом последовал кризис почтожение по признаку принадлежности к «низшей литический, психологический, моральный, этичерасе».
ский. Все американское общество сверху донизу
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оказалось парализованным, оно принялось искать экономики. Президент Рузвельт смог привести в соне выход, а виноватых. И виноватыми оказывались стояние равновесия не только американскую эконовсе вокруг: богатые и бедные, «черные» и «жел- мику, но все американское общество, смог залотые», вообще все вновь прибывшие эмигранты. жить прочные основы его благополучия и процвеЕдинственным выходом из сложившейся ситуации, тания. Начинания эти были продолжены его
по мнению «исконных американцев», было уничто- последователями: Трумэном, Кеннеди, Клинтоном.
жить тех, кто виноват в Депрессии, тогда все верМировое сообщество уже несколько лет перенется на свои места. Следует отметить, что поиск живает экономический кризис, причины которого
виновных в подобных процессах происходил не во многом схожи с Великой Депрессией. Протекатолько в США, но и в других странах (в Германии ние кризиса также схоже, он начался в экономике,
винили всех неарийцев, особенно евреев, в СССР но перекинулся и на другие сферы, в том числе и
это были наиболее предприимчивые и успешные политическую. Экономические трудности спроволюди, которые были представлены в образе «ку- цировали появление трудностей социальных. Резко
лака» и «врага народа»).
активизировались существовавшие и в огромном
Другой важной составляющей американского количестве появились новые националистические
национализма является появление фашистских и организации, пытающиеся в очередной раз найти
нацистских организаций на территории США. Ита- не выход из кризиса, а виновных. Для того, чтобы
льянские и немецкие фашисты и нацисты были понять, как государству необходимо вести себя с
крайне заинтересованы в том, чтобы подобные ор- подобными организациями, нужно знать историю
ганизации появлялись и развивались в самой эконо- вопроса, а именно, как развивались отношения
мически и политически развитой стране, они стре- между националистическими организациями и прамились подорвать оплот мировой демократии, до- вительственными структурами, необходимо выказать, что демократия  это миф, который не явить положительный опыт сотрудничества и привыдерживает испытаний кризисами. И Италия, и нятия компромиссных решений, учесть национальГермания были заинтересованы в том, чтобы США ные особенности каждого государства. В эпоху
вступили в войну, в которой уже в 30-е гг. никто не глобализации не следует забывать об уникальности
сомневался, на их стороне. А. Гитлер и Б. Муссо- каждого государства и национальностях, но не
лини не жалели сил и средств для появления наци- нужно возводить национальный вопрос в ранг
оналистических организаций правого толка в национализма, необходимо найти такое компроСША, они оказывали им как моральную, так и ма- миссное сочетание факторов, которое способствотериальную поддержку. В ход также шла как тай- вало бы и сохранению национальных государств и
ная, так и явная дипломатия. В период кризиса помогало бы им глубже интегрироваться в мировое
национализм казался единственной идеологией, сообщество. Опыт США здесь, несомненно, может
способной спасти погибавшую Америку. Все наци- послужить положительным примером. Проблема
оналистические организации заявляли, что Аме- национализма имеет кроме практического и теорерика погибает, и если не дать националистам ее тический аспект. Национализм изучают многие
спасти, то на их место придут коммунисты, а тогда дисциплины, такие как история, социология, полиуж ни о каких правах и свободах говорить не при- тология, юридические науки, психология и др. Для
дется. На глобусе мог появиться второй Советский того, чтобы выяснить, как следует предотвращать
Союз. Красная угроза пугала простых американцев крайние проявления национализма, необходимо
куда больше, чем черная или коричневая. Амери- изучить и проанализировать генезис, развитие,
канцы были готовы согласиться с любым планом функционирование и гибель националистических
организаций.
действий, ограждавших их от «красных».
Выводы и предположения. Изучение проВ один из переломных моментов истории к
власти в стране пришел политик, сумевший вну- блемы национализма внесет значительный вклад в
шить разочарованной нации, что все не так уж развитие наук гуманитарного цикла. Изучение амеплохо. Ф. Рузвельт считал, что демократические риканского общества в столь нестабильный период
свободы в США можно не только сохранить, но и как Великая Депрессия может дать ответы на воприумножить, причем, не прибегая к помощи просы, как бороться с подобным явлением в других
извне, в особенности к помощи от агрессивно странах, какие методы и средства могут быть иснастроенных государств Европы. Америка, по мне- пользованы для того, чтобы государство не сползло
нию Ф. Рузвельта, сохранит свой принцип изоляци- в бездну политического хаоса и анархии. В нашем
онизма, она будет решать свои проблемы сама. сложном многонациональном мире необходимо
США ни в коем случае не отвергают помощи, но принимать разумные решения, которые не будут
только если эта помощь разумна, если взамен не ущемлять человеческие интересы, демократичепридется пожертвовать самым ценным, что есть у ские права и свободы. Любое политическое решение должно быть взвешено и тщательно проаналиАмерики – независимостью и демократией.
Кандидат от демократической партии Фран- зировано, не следует стремиться к самоутверждеклин Рузвельт сумел убедить миллионы американ- нию одной нации за счет и в ущерб другой.
цев проголосовать за него, его команду и те меро- Изучение темы национализма поможет лучше оцеприятия, которые он предлагал для восстановления нивать геополитическую обстановку в мире в условиях возрождения национализма и неофашизма.
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Национализм – явление не только политическое, но ние, как образ мыслей, сплотивший вокруг себя саи экономическое, и психологическое. Необходимо мые незащищенные слои населения, его, отчасти,
четко понимать, что такое национализм, отличать можно назвать маргинальной идеологией.
его от национальной гордости и патриотизма.
Не следует забывать, что на пустом месте
Следует проводить четкую грань между этими нацистские и фашистские организации не вознипонятиями. Выявлением закономерностей нацио- кают. Подобные идеи должны на протяжении мнонализма, законов его развития и форм проявления гих лет формироваться в умах подрастающего позанимаются многие науки, но для успешного иско- коления, следовательно, вопрос возникновения
ренения его негативных черт и последствий необ- национализма затрагивает и педагогическую, т.е.
ходимо комплексное изучение вопроса, всесторон- воспитательную сторону становления личности.
нее изучение проблемы и анализ развития национа- Ребенок должен с ранних лет воспитываться в услолистических идей в мировой политической мысли.
виях веротерпимости и национальной терпимости и
Тема национализма имеет и прикладной харак- взаимоуважении. Только путем разъяснения притер. Проблема национализма должна рассматри- чин возникновения национализма, возможно поставаться при изучении истории в школе и вузе, в част- вить процесс его развития под контроль, найти доности при рассмотрении таких тем как «Национал- стойный ответ вызовам неонацизма, расизма и
социализм и фашизм, их разновидности в других неофашизма. Критика должна быть конструктивстранах мира (на примере США)», а также для изу- ной, следовательно, взамен национализма следует
чения истории США в 20-30е гг., в частности Вели- предложить альтернативные варианты, такие как
кой депрессии и «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта. национальная идея.
Изучать национализм можно и на уроках и занятиях
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ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ
СУБ’ЄТАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАВДАНЬ У БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ
APPROACHES TO THE STUDY OF THE SUSTAINABILITY OF THE STATE IN THE
CONTEXT OF THE FULFILLMENT OF TASKS IN THE SECURITY SPHERE BY PUBLIC
ADMINISTRATION ENTITIES
АНОТАЦІЯ: У статті обґрунтовано, що під стійкістю держави доцільно розуміти її певний стан, за
якого вона, незважаючи на збурення, зумовлені змінами середовища існування, завдяки ефективному публічному управлінню здатна впродовж тривалого часу зберігати та відновлювати свої основні параметри,
структурні елементи та взаємозв’язки між ними, які визначають її основні характеристики та спроможність
виконувати завдання у сфері безпеки. Встановлено, що досить важко уникнути суб’єктивізму при визначенні переліку суб’єктів і, відповідно, параметрів, які є визначальними для стійкості держави та показано
що ними, зокрема, можуть бути ціннісні уподобання дослідника, його мета та завдання, що й зумовлює
концептуальну основу його дослідження у виборі “суб’єкта стійкості” держави (Глави держави, провладної еліти, ті чи інші соціальні інститути тощо). Пропонується визначати параметри та характеристики стійкості держави у контексті її спроможності до виконання функціональних завдань у сфері безпеки.
Oбґрунтована доцільність здійснювати їх системний аналіз у межах підходів, які запропоновано називати
класичним, інституційним та цивілізаційним. Класичний передбачає виявлення та аналіз параметрів і характеристик стійкості з огляду на здатність перебування при владі Глави держави та провладної еліти в
межах існуючої політичної системи. Інституційний – головним чином зосереджується на територіальній
спільноті, об’єднаній у великій державі або імперії, з характерними для неї усталеними формами поведінки
та політичних інститутах, в яких матеріалізується влада. Згідно цивілізаційного – головним “суб’єктом
стійкості” розглядається макросоціальна спільнота, яка суттєво вирізняється від інших культурним кодом,
специфічними соціальними інститутами та механізмами взаємодії (інституціями), сформованими в процесі свого історичного розвитку. Показано, що перехід від класичного до інституційного і від останнього
до цивілізаційного значно розширює перелік параметрів стійкості держави та ускладнює вирішення проблеми її забезпечення.
Ключові слова: стійкість соціальних систем, стійкість держави, функції держави, суб’єкти публічного управління, національна безпека, загрози національній безпеці, безпекова сфера.
ABSTRACT: The article substantiates that under the sustainability of the state it is appropriate to understand
its certain state in which, despite the perturbations caused by changes in the living environment, thanks to effective
public management, it can, for a long time, maintain and restore its basic parameters, structural elements and
interrelationships between them, which determine its main characteristics and the ability to perform security tasks.
It has been established that it is rather difficult to avoid subjectivity in determining the list of subjects and, accordingly, the parameters that are crucial for the sustainability of the state and shown by them, in particular, may be
the value preferences of the researcher, its purpose and purpose, which determines the conceptual basis his research
in the choice of the "subject of stability" of the state (the Head of State, the pro-government elite, certain social
institutions, etc.) It is proposed to determine the parameters and characteristics of state sustainability in the context
of its ability to perform functional tasks in the sphere of security. It is justifies expediency to carry out their system
analysis in the framework of the approaches proposed to be called classical, institutional and civilizational. The
classic involves identifying and analyzing the parameters and characteristics of sustainability in view of the ability
to stay in the power of the Head of State and the pro-government elite within the existing political system. Institutional - focuses on the territorial community united in a large state or empire, with its characteristic forms of
behavior and political institutions in which the authorities materialize. According to the civilization - the main
"subject of stability" is considered a macro-social community, which is significantly different from other cultural
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code, specific social institutions and mechanisms of interaction (institutions), formed in the process of its historical
development. It is shown that the transition from the classical to the institutional and from the last to the civilization
considerably extends the list of parameters of state sustainability and complicates the solution of the problem of
its provision.
Key words: sustainability of social systems, sustainability of the state, functions of the state, subjects of public
administration, national security, threats to national security, security sphere.
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв'язок із важливими завданнями теорії і
практики публічного управління щодо забезпечення національної безпеки. Аналіз наукових публікацій та аналітичних оглядів дає підстави стверджувати про активізацію зусиль щодо концептуального осмислення та вирішення комплексної
проблеми забезпечення стійкості держави. Основними причинами цього є характер розвитку, невизначеність, взаємозалежність факторів, які визначають економічні, політичні, соціальні та культурноісторичні детермінанти розвитку держав, системність компонентів, які зумовлюють суперечливі тенденції формування безпекового середовища їх функціонування, а також те, що держави залишаються
основним інструментом реалізації національних інтересів. Однією із передумов вирішення проблеми
забезпечення стійкості держави є обґрунтування
концептуальних підходів щодо її дослідження. З
огляду на зростання переліку та рівня загроз життєдіяльності сучасних держав, напруги у міждержавних стосунках, ці підходи є також визначальною
гносеологічною складовою теоретичних засад підвищення ефективності функціонування систем управління у сфері національної безпеки. Проте до
цього часу проблема забезпечення стійкості держави у контексті забезпечення національної безпеки, як об’єкт самостійних наукових досліджень у
проблемному полі наукової галузі “Публічне управління та адміністрування”, фактично залишалася поза увагою науковців.
Аналіз останніх досліджень та публікацій,
виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. У загальному випадку уявлення
дослідників щодо сутності соціального явища, яке
вони позначають поняттям “стійкість системи” зводяться до її здатності зберігати або відновлювати
свої основні параметри або характеристики незважаючи на зовнішні та внутрішні впливи. Сьогодні
поняття “стійкість держави” часто використовуються політиками та експертами при оцінюванні
стану справ у різних сферах її життєдіяльності.
Проте, як на наш погляд, широке використання
цього поняття більшою мірою свідчить не стільки
про його універсальність, як про відсутність релевантної інформації, яка б дозволяла зменшити рівень невизначеності у процесі прийняття тих чи інших стратегічних управлінських рішень. В свою
чергу відсутність вказаної інформації є наслідком
недостатнього наукового опрацювання концептуальних підходів щодо визначення параметрів та характеристик, які б дозволяли оцінювати динаміку
розвитку явищ, які інтерпретують поняттям “стійкість держави”. Певною мірою теж саме можна
стверджувати й про поняття “безпека держави”.

Держава є надскладною соціальною системою,
стійкість якої, як свідчать результати виконаних досліджень, залежить від багатьох чинників, але передусім тих, які визначають якість управління та виконання функціональних завдань щодо забезпечення безпеки індивіду та соціуму в цілому. Тому
багато мислителів, філософів, соціологів та науковців з інших галузей знань досліджували різні аспекти стійкості держави та безпеки суспільного розвитку, серед них, зокрема, Аристотель [1], Т. Гоббс [2], А.Тойнбі [3], С.Хантінгтон [4], У.Бек[5],
Л.Гумільов[6], В.Петров та С.Селіванов[7], Н.Чаплигін [8], Г.Ситник[9], С.Курін та В.Воробьев [10]
та ін. Разом з тим, виконаний нами аналіз дозволяє
дійти висновку, що при дослідженні проблеми забезпечення стійкості держави поза увагою науковців, як правило, залишаються питання її спроможності щодо виконання функціональних завдань у
сфері безпеки. Про це свідчать і результати аналізу
керівних документів стратегічного рівня управління у сфері національної безпеки, де вирішення
проблеми забезпечення стійкості держави не розглядається, як пріоритет суб’єктів публічного управління. Це актуалізує необхідність визначення набору когнітивних ознак, які б дозволяли виокремити концептуальні підходи, в межах яких можна
було б отримувати комплексну інформацію про перелік параметрів та характеристик, що адекватно відображають “стійкість” держави у контексті виконання нею завдань у безпековій сфері.
Метою статті є концептуалізація підходів
щодо дослідження стійкості держави у контексті
виконання суб’єктами публічного управління завдань у безпековій сфері, тобто визначення когнітивних ознак, які дозволяють обґрунтувати підходи
в межах яких доцільно визначати перелік параметрів, що адекватно відображають якісні та кількісні
характеристики вказаної стійкості.
Виклад основного матеріалу. У дискурсах,
які стосуються проблематики забезпечення національної безпеки, як правило, виділяють три групи
національних цінностей та взаємопов’язаних з
ними національних інтересів, які визначаються у
контексті таких соціальних концептів як: “безпека”,
“добробут”, “справедливість”, та базові умови стійкого розвитку держави: збереження державного суверенітету, територіальної цілісності та гарантування недоторканості її кордонів [9]. Захист національних цінностей та створення цих умов значною
мірою залежить від функціональної спроможності
держави як соціальної системи та унікального продукту загально-цивілізаційного розвитку, а саме її
політичних, правових, безпекових, економічних та
інших інститутів та суб’єктів, які уособлюють но-
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сіїв соціальної влади, щодо забезпечення на належ- сів. При цьому розрізняють здатність системи повеному рівні безпеки держави, соціуму та індивідів. ртатися у початковий стан після виходу із рівноваги
Очевидно, що ефективність їх діяльності у безпеко- (статична рівновага) та її здатність здійснювати певій сфері вирішальною мірою визначає і ступінь рехід у новий рівноважний стан (динамічна рівно(міру) стійкості держави у процесі її взаємодії із се- вага), які обумовлюються статикою явищ і динаміредовищем свого існування, оскільки свідчить про кою процесів, що відбуваються в складних систеїх реальну спроможність виконувати функції дер- мах. Держава є системою з активними елементами.
жави, які визначаються з огляду на її місію (роль) у В таких системах згідно загальновідомого закону
суспільстві та мету діяльності, яка зумовлює сенс її необхідної різноманітності, сформульованого
існування.
У.Ешбі, різноманітність збурень, які здійснюють
Існує думка, з якою погоджуємося, що “струк- вплив на неї передбачає адекватне різноманіття її
тура будь-якого організму є результат історії взає- можливих станів, а відтак вимагає управління, яке
много структурного сполучення організму і середо- саме володіє адекватною різноманітністю. Обмевища, а динаміка організму у кожний певний мо- ження різноманітності в поведінці об'єкта управмент є когнітивна структура, описом якої виступає ління (у даному випадку - суспільства) досягається
та або інша дія, яка інтерпретується спостерігачем” за рахунок збільшення різноманітності рішень суб'[11, 99 с.]. У такому випадку та чи інша модель дія- єкта управління (у даному випадку - системи публільності структур держави та суб’єктів, які уособлю- чного управління та адміністрування). Для цього
ють носіїв влади у суспільстві та на які поклада- суб'єкт управління повинен бути здатним до виробються функціональні завдання щодо виконання мі- лення певного мінімуму рішень, як передумову засії держави та досягнення нею її головної мети, є безпечення досягнення мінімуму різноманітності
когнітивною структурою та атрибутом, тобто не- вихідних реакцій системи. Тому зі збільшенням
від'ємною властивістю, яка забезпечує цілісність складності об'єкта управління (керованої системи)
держави, як передумову її стійкості. Це означає, що складність суб'єкта управління також повинна підна кожному етапі розвитку держави вказана когні- вищуватися. В кінцевому підсумку, процес управтивна структура визначає динаміку та особливості ління зводиться до зменшення різноманітності ставзаємодії державного утворення, як структурно де- нів об'єкта управління, тобто до зменшення його
термінованої системи із внутрішнім та зовнішнім невизначеності. При цьому, відсутність необхідної
середовищем. З огляду на викладене вище, під ког- різноманітності того чи іншого органу управління
нітивною структурою стійкості держави, як соціа- свідчить про необхідність вдосконалення його орльної системи, ми розуміємо модель дій, яка лежить ганізаційно-функціональної структури, зокрема,
в основі її поведінки (вона визначається взаємодією шляхом передачі прийняття певних рішень на ниїї організаційних структур та суб’єктів) і є її атри- жні рівні. Таким чином, для адекватного реагубутом, як структурно детермінованої системи. У вання на зміни середовища складність та оперативпроцесі розвитку держави когнітивна структура ви- ність прийняття управлінських рішень у системі
значає динаміку її взаємодії із внутрішнім та зовні- має відповідати складності та швидкості змін зовнішнім середовищем і є теоретичним соціальним шнього середовища.
конструктом – породженням конкретної культури
Не менш важливою для оптимізації системи
(суспільства), який існує виключно в силу того, що управління є також її загальновідома властивість,
люди – жителі тієї чи іншої країни - згодні діяти за яку називають емерджентністю, а саме: чим більше
тими чи іншими правилами, тобто це опис (інтерп- розходження в розмірах між елементами (частиретація) певної реляційної області взаємовідносин нами) і цілим (системою), тим вище ймовірність
держави із середовищем свого розвитку. Тому по- того, що властивості утвореної системи можуть відбудова когнітивної структури стійкості держави, різнятися від властивостей її елементів (мати нові
тобто моделі дій, яка лежить в основі її поведінки, властивості, непритаманні складовим елементам, з
як структурно детермінованої системи та визначає яких вона утворена). Наслідком цього є можлива
динаміку її взаємодії із внутрішнім та зовнішнім се- розбіжність (розбалансування) цілей елементів сиредовищем у контексті виконання функціональних стеми та її мети (загальної цілі), що може стати вазавдань у сфері безпеки, зумовлює необхідність ви- жливим чинником дестабілізації у системі, і як назначення переліку параметрів та характеристик, що слідок - втрати її стійкості. Тому для забезпечення
адекватно відображають стійкість держави при ви- досягнення мети держави необхідно приймати ріконанні цих завдань. Разом з тим визначення вказа- шення, які б дозволили узгодити цілі її структурних
ного переліку для конкретної держави до цього елементів з головною метою держави (у даному вичасу залишається досить складною проблемою в падку йдеться про певне узгодження інтересів щодо
силу різних причин.
забезпечення безпеки індивідів і соціуму та дерПо-перше, традиційно, під стійкістю будь-яких жави). Таким чином, доходимо висновку, що з’ясусистем розуміють її здатність повертатися в стан рі- вання сутності явища, яке позначають поняттям
вноваги після того, як вона була з нього виведена “стійкість держави” передбачає обов’язкове врахупід впливом збурюючих впливів, особливо зовніш- вання того, що: стійкість держави є змінною велинього середовища, яке постійно змінюється через чиною, яка характеризує ту чи іншу ступінь її відбезперервного потоку різних подій, явищ та проце- хилення від стану рівноваги, зумовленого впливом
внутрішніх та зовнішніх збурень; існує певна межа
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відхилення від стану рівноваги, перевищення якої життя та безпека соціуму, а інший буде їх розглязумовлює перехід в інший рівноважний стан; для дати виключно у контексті того, як вони здійснюадекватного реагування на зміни середовища функ- ють вплив на стійкість політичного режиму. Це доціонування держави, складність та оперативність зволяє дійти висновку, що вибір параметрів та хаприйняття управлінських рішень суб’єктами публі- рактеристик стійкості держави принципово
чного управління має відповідати складності та залежить від обраного “суб’єкта стійкості”, який на
швидкості змін середовища, а сам процес управ- думку дослідника, є визначальним у контексті мети
ління зводиться до зменшення різноманітності ста- та завдань його дослідження. Очевидно, це повною
нів об'єкта управління (суспільства), тобто до змен- мірою стосується й щодо спроможності держави
шення його невизначеності, як передумову забезпе- виконувати завдання у сфері безпеки. Таким чином,
чення стійкості держави; забезпечення стійкості визначення набору когнітивних ознак, які б дозводержави передбачає певну інваріантність, яка поля- ляли виокремити комплексну інформацію про перегає в тому, що деякі її властивості, залишаються не- лік параметрів та характеристик, що адекватно візмінними деякий час (наприклад, політичні інсти- дображають стійкість тієї чи іншої держави у контути та зв’язки між ними); організаційно-функціо- тексті її спроможності щодо виконання нею
нальна структура системи публічного управління, функціональних завдань у безпековій сфері має
не адекватна змінам зовнішнього середовища, є де- бути окремим об’єктом наукових досліджень.
стабілізуючим фактором для держави, тобто вона
Системне ж врахування наведених вище чинмає змінюватися або радикально або шляхом рефо- ників та розгляд стійкості держави і безпеки, як сурмування її елементів; більш швидке реагування спільних цінностей, які утворюють дуалістичну єддержави на зміни середовища її існування, а отже і ність першооснов буття держави, а саме: її місії
її стійкість, забезпечують більш гнучкі структури (ролі) та сенсу (мети) дозволяють виокремити у
системи публічного управління.
проблемному полі дослідження стійкості держави
З огляду на викладене вище, під стійкістю дер- три концептуальні підходи щодо вибору параметрів
жави ми розуміємо її певний рівноважний стан, за її стійкості, які, з огляду на характер розвитку, неякого вона, незважаючи на збурення, зумовлені змі- визначеність, взаємозалежність факторів, що винами внутрішнього та зовнішнього середовища, за- значають політичні, економічні та інші детермінавдяки ефективному функціонуванню системи пуб- нти розвитку сучасних держав та системність комлічного управління та адміністрування здатна впро- понентів, які зумовлюють тенденції формування
довж відносно тривалого часу зберігати та безпекового середовище їх функціонування, мовідновлювати свої основні параметри, певні струк- жуть бути досить продуктивними при проведенні
турні елементи та взаємозв’язки між ними, які ви- наукових досліджень та здійснення політичних,
значають її основні характеристики та спромож- правових та інших заходів з метою забезпечення
ність виконувати завдання у безпековій сфері. У стійкості держави.
контексті такого розуміння стійкості держави під
Перший підхід, пропонується називати класичстабільністю держави варто розуміти її здатність ним, оскільки він передбачає відносно традиційний
впродовж відносно тривалого часу зберігати свої набір та аналіз параметрів і характеристик стійкості
основні параметри, які визначають її основні хара- держави, дослідження яких дозволяє отримати комктеристики незважаючи на зовнішні та внутрішні плексну оцінку щодо спроможності перебування
впливи, тобто поняття стійкість більш широке, при владі Глави держави та провладної еліти в меоскільки включає в себе стабільність.
жах існуючої політичної системи, сформованої спеПо-друге, досить важко уникнути суб’єктиві- цифічними політичними інститутами, механізмами
зму при визначенні переліку параметрів та характе- їх взаємодії з державними інститутами, політичристик, які є головними (визначальними) для стій- ними і правовими нормами. При цьому однією із
кості держави у контексті виконання нею функціо- визначальних передумов перебування їх при владі
нальних завдань у сфері безпеки на тому чи іншому розглядається ефективне виконання ними основних
етапі її розвитку. Науковий доробок інших дослід- функцій, пов’язаних із забезпеченням прийнятного
ників, які розглядали різні аспекти стійкості дер- для соціуму (громадян) рівня безпеки. В таких держави дозволяє стверджувати, що вони, як правило, жавах правителі та владні еліти можуть змінюваакцентують увагу на тих, які, на їх думку є визнача- тися, але принципи, мотиви, методи прийняття польними з огляду на власні уявлення щодо стійкості літичних рішень залишаються незмінними, навіть у
держави як соціальної цінності, а також наукових разі державного перевороту чи повного усування
завдань, які перед ними ставилися. Тобто вирішу- від влади керівної еліти. Тому в межах цього підючи проблему забезпечення стійкості держави та ходу головною метою дослідників має бути визнаобираючи параметри, збереження або відновлення чення низки передумов (у тому числі безпекового
яких необхідно забезпечити, науковці можуть від- характеру) та характеристик політичної системи,
штовхуватися від власної системи цінностей, цін- наявність яких гарантує реалізацію бажання цих
ностей якоїсь соціальної групи, цільових установок суб’єктів залишитися при владі в деякій історичній
керівника (Глави) держави тощо. Тому, наприклад, перспективі.
один дослідник може вважати визначальними чинДругий підхід, пропонується називати інстиниками забезпечення стійкості держави збереження туційним, оскільки в ньому робиться акцент як на
та відновлення параметрів, від яких залежить якість
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територіальній спільноті, об’єднаній в межах до- ситуації, яку, умовно кажучи, можна охарактеризусить великої держави або імперії, з характерними вати “війна всіх проти всіх”, а без ефективно функдля неї усталеними формами поведінки, так і полі- ціонуючих державних інститутів її не уникнути.
тичних інститутах, які можуть виступати суб'єкТретій підхід, пропонується називати цивілізатами політики та в яких матеріалізується влада. ційним. Він передбачає виявлення та дослідження
Тому цей підхід передбачає розширення переліку параметрів та характеристик стійкості держави, від
параметрів та характеристик стійкості держави. У яких залежить її стійкість, у контексті дуалістичної
даному випадку, окрім параметрів та характерис- єдності процесів формування та функціонування
тик, які дозволяють оцінити ймовірність спромож- соціальних інститутів, які можуть виступати суб'єкності подальшого перебування при владі Глави дер- тами політики та в яких матеріалізується влада, та
жави та керівної еліти в межах існуючої політичної основних концептів і характеристик розвитку цивісистеми (за умови гарантування виконання ними лізацій сформованих, зокрема, А.Тойнбі, Л.Гумиосновних функцій держави у сфері безпеки), мають левим, С. Хантінгтоном, У.Беком [3-6]. Цей підхід
бути виявлені та досліджені параметри, які дозво- передбачає подальше розширення кола параметрів
ляють оцінити (за тих чи інших умов) ступінь та і характеристик стійкості держави. У даному випаймовірність впливу на стійкість держави вказаної дку, окрім параметрів та характеристик, які дозвотериторіальної спільноти, яка у даному випадку ро- ляють оцінити ймовірність спроможності подальзглядається як визначальний суб’єкт стійкості. Оче- шого перебування при владі Глави держави та керівидно, що цей підхід зумовлює перехід на більш ви- вної еліти в межах існуючої політичної системи (за
сокий рівень наукового аналізу стійкості держави, умови гарантування виконання ними основних фуоскільки значно розширює коло параметрів, дослі- нкцій держави у сфері безпеки), мають бути виявдження яких дозволяє визначити низку взаємо- лені та досліджені ті, які дозволяють оцінити ступов’язаних та взаємозумовлених передумов та ха- пінь та ймовірність впливу на стійкість держави
рактеристик держави, які гарантують як відносну проживаючого на її території народу, який розгляєдність територіальної спільноти, так і належне фу- дається як макросоціальна спільнота, яка вирізнянкціонування політичних інститутів, які забезпечу- ється від інших культурним кодом, специфічними
ють прийнятний для неї рівень безпеки. При цьому, соціальними інститутами та механізмами взаємодії,
у випадку, коли перебування при владі Глави дер- сформованими в процесі історичного розвитку під
жави (президента, монарха тощо) стає неможли- впливом природніх, економічних, релігійних та інвим, основні суб’єкти політики (політичні лідери, ших чинників, які й визначають ті чи інші усталені
партії, фінансові-промислові групи та ін.), які заці- форми соціальних взаємодій та ставлення до зовнікавлені у збереженні свого статусу, будуть розгля- шнього середовища. Таким чином при цивілізаційдати як головну передумову збереження стійкості ному підході макросоціальна спільнота зі формовадержави недопущення зміни політичного режиму. ним характерним культурним кодом, розглядається
У випадку ж, коли зберегти існуючу політичну си- як визначальний суб’єкт забезпечення стійкості
стему не уявляється можливим, переважаюча час- держави. Тому цей підхід є переходом на більш витина територіальної спільноти і, як правило, деякі сокий рівень наукового аналізу стійкості держави.
політичні актори будуть вважати передумовою збе- Він передбачає вибір більшого переліку параметреження стійкості держави навіть зміну форми пра- рів, дослідження яких дозволяє визначити низку
вління та діючої політичної еліти. Це означає, що взаємопов’язаних та взаємозумовлених передумов
недотримання передумов стійкості держави на та характеристик держави, які гарантують прийнябільш низькому рівні не обов’язково порушує ос- тний рівень її стійкості. При цьому, системний ананови вказаної стійкості на більш високому рівні.
ліз результатів дослідження стабільності держави,
В кінцевому підсумку, результати системного отриманих в межах цивілізаційного підходу може
аналізу стійкості держави, отримані в межах інсти- дати підстави стверджувати, що навіть повна втрата
туційного підходу можуть дати підстави дійти ви- державного суверенітету в історичній перспективі
сновку, що навіть зміна радикальним (революцій- це ще не означає безповоротну втрату стійкості
ним) шляхом форми правління, типу режиму, прав- держави (її загибель), оскільки при певних умовах
лячої еліти, методів управління, хоча й може державність досить швидко відновлюється. Це, напризвести до нестабільності та хаосу у всіх сферах приклад, неодноразово відбувалося у Китаї. Так, у
суспільного життя, але стійкість держави зберіга- ХІІІ ст. на його територію вторглися монголи, які
ється. Історичний досвід розвитку багатьох держав знищили Сунську імперію і Китай втратив суверепідтверджує такий висновок. Так, наприклад, було нітет аж до середини ХІV ст., коли він знову став
під час Англійської революції в процесі якої відбу- незалежною країною. У 1683 р. вже маньчжури завався перехід від абсолютної монархії до республі- хопили Китай, який став невід’ємною частиною маканської форми правління у 1640-1660 рр. та під час ньчжурської імперії Цін аж до 1911 року, коли він
Великої французької революції у 1789-1799 рр. Як знову став незалежною країною. Цікавою у цьому
на наш погляд, фундаментальною причиною стій- контексті є й історія Польщі, яка після розділу її текості держави у даному випадку є інстинкт вижи- риторії між Пруссією, Австрією та Росією в 1772вання соціуму, тобто його бажання недопущення 1795 рр. припинала своє існування, але у 1918 р.
знову відродилась як суверенна держава.
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При цьому, як нам уявляється, досить важли- показує досвід багатьох країн, особливо тих, в яких
вими при цивілізаційному підході є вибір парамет- були реалізовані технології так званих “кольорових
рів, які дозволяють оцінювати ступінь суспільної революцій”, породжують суттєві загрози стабільнозлагоди щодо вирішення принципових питань сус- сті держави, її національній безпеці, що спонукає
пільного розвитку, наприклад, пріоритетів політич- науковців, аналітиків та управлінців до пошуку віних чи економічних реформ. Це обумовлено тим, дповіді на низку принципових питань. Передусім
що їх проведення, я зазначає Г.Ситник, часто су- необхідно мати чіткі уявлення щодо того як операпроводжується руйнацією традиційних ідеологі- тивно виявляти, адекватно інтерпретувати та оцічно-світоглядних уявлень про безпеку життєдіяль- нювати трансформації у політичній, соціальній,
ності як на рівні індивіда, так і суспільства, а прин- економічній та гуманітарній сферах життєдіяльноципова важливість досягнення суспільної злагоди, сті суспільства, які в кінцевому підсумку є чиннив свою чергу, обумовлена тим, що ці уявлення про- ками дестабілізації та призводять до втрати стійкоявляють себе на рівні соціальних взаємодій елеме- сті держави та її спроможності виконувати зантів соціальної системи [9].
вдання у сфері безпеки. Це означає, що в державі
Таким чином, врахування у запропонованих має бути сформована ефективна система виявлення
підходах щодо дослідження стійкості держави дуа- та моніторингу загроз стійкості держави на стадії їх
лістичної єдності першооснов буття держави, а зародження, в основі функціонування якої мають
саме: її ролі та мети, яка лежить у площині її спро- бути покладені науково обґрунтовані переліки паможності виконувати завдання щодо забезпечення раметрів та характеристик перебігу вказаних транбезпеки, підвищують якість обґрунтування пропо- сформацій та методика їх системного аналізу. Очезицій суб’єктам публічного управління щодo полі- видно, передумовою її формування є розробка метичних, правових, економічних та інших заходів, тодологічних основ прогнозування розвитку
метою яких є зміцнення стійкості держави. Очеви- тенденцій, які призводять до дестабілізації держави
дно також, що ці заходи одночасно сприяють реалі- та вирішення низки питань щодо вибору методів і
зації завдань у безпековій сфері і, навпаки. При технологій публічного управління, ефективних на
цьому у складних взаємодіях подій, явищ, супереч- тих чи інших стадіях розвитку дестабілізаційних
ливих та неоднозначних за своїми наслідками про- процесів, їх організаційно-правове забезпечення та
цесів, які здійснюють вплив на стійкість держави та опанування ними представниками владних струкефективність виконання нею завдань у сфері без- тур у процесі своєї поточної діяльності. Вирішення
пеки, ту чи іншу роль можуть відігравати різні цих питань дозволить значною мірою знизити ри“суб’єкти стійкості”. Це означає, що між класич- зики негативних наслідків вказаних процесів, які
ним, інституційним та цивілізаційним підходами призводять до втрати стійкості держави, а відтак і
можуть бути проміжні, коли при неможливості ви- до зниження рівня національної безпеки, більш якірішити завдання у межах обраного підходу необхі- сно оцінювати ті чи інші процеси і трансформації у
дно буде корегувати набір параметрів і характерис- суспільстві у контексті зміни середовища її функцітик стійкості у контексті концептів іншого підходу. онування. Разом з тим, це далеко не всі питання, які
Іншими словами, існує низка варіантів збереження належать до предметного поля проблеми забезпедержави, її територіальної цілісності та функціона- чення стійкості держави. Тому когнітивна струкльності системи публічного управління, навіть тура стійкості держави має стати окремим об’єктом
коли відбувається крах режиму, зміна політичної наукових досліджень наукових галузей знань “Пуеліти, кардинальне реформування організаційних блічне управління та адміністрування” та “Воєнні
та функціональних інститутів держави. Наприклад, науки, національна безпека, безпека державного
у разі неможливості збереження існуючої політич- кордону”.
ної системи переважна частина населення буде вваВисновки.
жати визначальною ознакою стійкості збереження
1. Під стійкістю держави доцільно розуміти її
держави, ігноруючи долю тих чи інших політичних певний рівноважний стан, за якого вона, незважалідерів і навіть може підтримати радикальну зміну ючи на збурення, зумовлені змінами середовища
політичного режиму чи форми правління. Тому свого існування, завдяки ефективному публічному
скоріш за все в сучасних умовах формування глоба- управлінню здатна впродовж відносно тривалого
льного постіндустріального (інформаційного) сус- часу зберігати та відновлювати свої основні парапільства найбільш адекватним при дослідженні метри, певні структурні елементи та взаємозв’язки
стійкості конкретної держави буде комплексний між ними, які визначають її основні характеристики
підхід, який дозволить запропонувати низку захо- та спроможність виконувати завдання у сфері бездів, реалізація яких дозволить забезпечити її здат- пеки.
ність виконувати функціональні завдання у безпе2. Побудова когнітивної структури стійкості
ковій сфері навіть в умовах суспільно-політичних держави, тобто моделі дій, яка лежить в основі її пота соціально-економічних криз.
ведінки, як структурно детермінованої системи та
І насамкінець, очевидно, що можливості сучас- визначає динаміку її взаємодії із внутрішнім та зовної віртуальної мережевої структури суспільства не нішнім середовищем у контексті виконання функтільки забезпечують миттєве обговорення будь- ціональних завдань у сфері безпеки, зумовлює неякої події або ініціативи (влади, громадськості) та
можуть консолідувати різні думки щодо неї, а й, як
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обхідність визначення переліку параметрів та хараСписок літератури
ктеристик, що адекватно відображають стійкість
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передм. О.Кислюка. – К.: Основи. – 2000. – 239 с.
3. При дослідженні стійкості держави важли2. Гоббс Т. Левіафан, або Матерія, форма і
вим є те, яке значення дослідник надає змінам, які влада держави церковного і цивільного. твори: У 2
відбуваються у соціальному середовищі. Тому ви- т. Т.2 . ‒ М.: Мысль, 1991 . ‒ 736 с.
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характеристики, що адекватно відображають стій- АСТ, АСТ Москва. ‒ 2009. ‒ 355 с.
кість тієї чи іншої держави у контексті її спромож4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций
ності щодо виконання нею функціональних завдань / С. Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Ноу безпековій сфері має бути окремим об’єктом нау- викова. — М: ООО «Издательство АСТ», 2003. –
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603 с.
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характеристик стійкості з огляду на здатність пере6. Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь.
бування при владі Глави держави та керівної пров- М.:Изд-во Эксмо, 2006.- 1050 с.
ладної еліти в межах існуючої політичної системи;
7. Петров В. К. Устойчивость государства /
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО
РОЗВИТКУ
WORLD EXPERIENCE OF STRATEGIC PUBLIC PLANNING FOR EDUCATIONAL
DEVELOPMENT
АННОТАЦІЯ.
У статті розглянуто особливості стратегічного державного планування функціонування та розвитку
національних систем освіти та можливості використання світового досвіду у процесі реформування системи державного управління галуззю в Україні. Показано механізми впливу управлінських інновацій на
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ефективність освітньої діяльності. Визначено роль структурно-організаційних реформ у процесі модернізації освітньої системи. Обгрунтовано необхідність формування спеціалізованих структур стратегічного
планування в освіті.
Ключові слова: державне управління, стратегічне планування, освіта, реформи, світовий досвід управління.
The article considers the peculiarities of strategic state planning of the functioning and development of
national education systems and the possibilities of using world experience in the process of reforming the system
of state governance in Ukraine. The mechanisms of influence of managerial innovations on the efficiency of
educational activity is shown. The role of structural and organizational reforms in the process of modernization of
the educational system is determined. The necessity of formation of specialized structures of strategic planning in
education is substantiated.
Key words: public administration, strategic planning, education, reforms, world experience of management.
Постановка проблеми. Вітчизняна система
стратегічного державного планування в освіті формується в умовах інтеграції до світового освітнього
та управлінського простору. Як справедливо вказують дослідники, «побудова нової ефективної моделі стратегічного планування неможливо без дослідження свого історичного досвіду, а також методів, технологій і практики, що реалізуються в
зарубіжних державах. Аналіз і виявлення сильних і
слабких сторін стратегічного планування системи
освіти в різних країнах може сприяти вдосконаленню практики вітчизняного стратегічного планування в освітній сфері» [2, с.94].
Глобалізаційні процеси інноваційного характеру і перехід до динамічної постіндустріальної моделі розвитку стали вирішальними факторами інноваційних змін у системі державного управління
освітою. Серед найбільш принципових новацій –
гуманізація та суб’єктна переорієнтація управління, системні організаційні зміни з пріоритетом
менеджменту персоналу, засади інтеграції та
суб’єкт-об’єктної взаємодії на системному та організаційному рівнях. З огляду на те, що нова соціокультурна обстановка змушує освітні системи та
установи функціонувати, спираючись на раціонально обрані та унікальні концепції, обумовлені безпосереднім соціальним оточенням, виникають потреби аналізу освітніх стратегій розвитку та соціокультурних змін середовища у різних країнах [3,
с.23]. Адже саме такий аналіз дозвляє виявляти загальні тенденції оптимізації державного управління освітнім розвитком у контексті потреб здійснення соціальних інновацій.
Стан дослідження проблеми. Шляхи удосконалення управління освітніми процесами за допомогою інструментарію стратегічного планування у
різних країнах досліджували М.Барбер, Т.Іщук,
Н.Левінська, Д.Леслі, І.Семенець-Орлова, Дж.Тейлор та інші вітчизняні і зарубіжні автори. На основі
їх досліджень відкриваються можливості узагальнення глобальних тенденцій успішного розвитку
стратегічного планування в освіті та механізмів використання даної управлінської функції у процесі
успішного здійснення освітянських реформ. Разом
з тим аналіз міжнародного досвіду стратегічного
планування в освіті у контексті вітчизняних потреб
оптимізації державного управління галуззю є малодослідженим аспектом проблеми.

Мета дослідження. Узагальнення позитивного досвіду стратегічного планування в освіті у
контексті потреб реформування вітчизняної освіти.
Виклад основного матеріалу. Стратегічне
планування освітнього розвитку здійснюється у розвинених країнах фактично з початку становлення
так званого постіндустріального суспільства, основними рисами якого стала увага до людського капіталу, інновацій, нових технологій, систем комунікації. У США цей феномен дослідники чітко фіксують з 1980-х років. На початковій стадії освітнє
стратегічне планування мало винятково адаптивний характер, ґрунтувалося на екстраполяційних
методиках і мало своєю метою узгодження розвитку освітніх систем та закладів з інноваційними потребами навколишнього соціального середовища.
Проте вже протягом наступних 20 років у сферу
освітнього стратегічного планування прийшли інноваційні технології корпоративного управління
[18], менеджменту якості [15], а також ефективні
галузеві системи компетентнісних показників [14]
та концептуальних засад формування освітніх стратегій [17].
Для України у процесі децентралізації корисним є досвід стратегічного планування в США,
пов’язаний з діяльністю регіональних органів управління та місцевого самоврядування. На рівні кожного штату розробляється дуже детальний стратегічний план розвитку освіти з чітким формулюванням цілей та механізмів їх досягнення. Серед
базових стратегічних цілей – доступність освіти,
формування компетентностей випускників, забезпечення наступності та неперервності освіти, формування і підтримка механізмів соціального партнерства в освітній сфері, поєднання освітньої та науково-дослідної
діяльності
тощо.
Цілі
стратегічного планування є чітко верифікованими і
містять показники для оцінки ефективності управління стратегічним розвитком освітньої діяльності.
Важливо, що стратегічне планування включає в
себе політику кредитування навчання, систему взаємодії влади та освітніх закладів, інструментарій
владного управління процесом створення інфраструктури та технологічного базису освітньої діяльності. Для вітчизняної практики дуже цікавою є
технологія зведеної освітньої стратегії регіонального рівня, у межах якої увесь процес стратегічного
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управління освітою групується навколо кількох ма- упровадженням ефективних систем регіонального
гістральних цілей (якість освіти, ефективність, лі- індикативного планування і розробкою збалансовадерство) з відповідною розробкою показників-інди- ної системи показників освітнього розвитку [13].
каторів їх досягнення.
Для нашої країни дуже цікавим є досвід загальноМуніципальні плани в США також є достатньо державного стратегічного планування розвитку
стратегічно цільними, конкретними і з чітким ви- освіти Франції, а також практика стратегічного плазначенням цілей, засобів їх досягнення і вимірними нування на рівні шкіл [16]. Ефективна модель страіндексами успішності досягнення цілей. Останні тегічного планування освітнього розвитку на осконцентруються навколо вирішальних для розви- нові збалансованої системи показників може бути
тку муніципальної освіти напрямах: управління запозичена з управлінської практики Швейцарії. У
освітнім процесом, підтримка суб’єктів освіти, кі- Німеччині успішно використовується стратегічне
лькісні і якісні параметри освітнього процесу, роз- планування, у якому фінансування освітніх заклавиток ресурсної основи освітньої діяльності та її дів здійснюється на основі показників успішності
технічно-інфраструктурного забезпечення, взаємо- досягнення стратегічних цілей. Це формує конкуредія в освіті та формування системи неперервної нтне середовище, сприятливе для активізації діяльосвіти, соціальне партнерство в освітній сфері з ви- ності з удосконалення процесу виробництва освітходом на вирішення проблем взаємодії ринку осві- ніх послуг. Як і в Англії, заслуговує уваги досвід
тніх послуг та ринку праці. Подібна конкретика від- розробки стратегічних планів розвитку освітніх зазначає і стратегічні плани розвитку освітніх закла- кладів Німеччини на основі індикаторів і структури
дів, проте з більшою орієнтацією на розвиток BSC. Стратегічне управління системою освіти Фінперсоналу, індивідуалізацію освітньої діяльності, ляндії здійснюється у межах загального процесу інмаркетингово-іміджеві стратегії та досягнення лі- тернаціоналізації, тому цей досвід є корисним для
дерства за рахунок розкриття нових організаційних України у контексті інтеграції до європейського
можливостей.
освітнього простору. Також останнім часом фінДля вітчизняної практики стратегічного плану- ська система освіти привертає увагу інноваціями та
вання освітнього розвитку в умовах децентралізації успішним здійсненням освітніх проектів, що опирадоцільно використати американський досвід стра- ються на чітке структурування процесу стратегічтегічного галузевого менеджменту узгодження ного планування у єдності інформаційної системи,
стратегічних планів освітнього розвитку усіх рівнів механізму стратегічного планування, організаційна основі єдиної системи ціле покладання та показ- ної системи та інструментарію впровадження, а таників-індикаторів (матеріально-фінансова та техно- кож системи зовнішнього та внутрішнього монітологічно-інфраструктурна основа; області знання та рингу [19].
дисципліни, технологічні інновації, нормативноСьогодні стратегічне планування освітнього
правова основа освітнього процесу, взаємодія розвитку є загальносвітовою тенденцією і успішосвіти та економіки, особистісна орієнтація, вклю- ний досвід у цій царині є у багатьох країнах за мечаючи після освітній супровід випускників; соціо- жами Європи. Добре зарекомендувала себе пракполітичний контекст тощо).
тика стратегічного управління освітою в Австралії
У Європі стратегічне планування освітнього на основі побудови карти стратегії в BSC з акценрозвитку виокремилося у один з пріоритетних на- туванням особистісного виміру освітнього процесу,
прямів управлінської діяльності на рубежі ХХ-ХХІ потенціалу щoдо використання ресурсів та інтеграстоліть. Ініціаторами стали об’єднання європейсь- тивної здатності щодо соціокультурного середоких вищих навчальних закладів і звернення до да- вища. У деяких країнах стратегічне планування має
ного управлінського механізму стало одним з на- глобальний характер – наприклад, у Малайзії освіпрямів підготовки і здійснення Болонського про- тня стратегія розроблена до 2057 р. і опирається на
цесу [19]. Сьогодні практично всі розвинені діяльність спеціальних проектних команд. У багаєвропейські країни використовують стратегічне тьох азійських країнах діють жорсткі державні
планування для управління розвитком національ- плани стратегічного розвитку освіти, на основі яких
них освітніх систем та формування єдиного євро- розробляються численні інноваційні проекти та
пейського освітнього простору.
програми, що орієнтуються на поєднання засад меВеликобританія започаткувала цей процес у неджменту якості та цінностей людського розви2000 році з розробкою спеціального керівництва зі тку. Все ширше застосовується сценарне планустратегічного планування в освіті [11]. На сьогодні вання стратегічного розвитку освітньої галузі з вивже розроблено чимало конкретних управлінських користанням вимірних показників на основі
технологій у цій царині з розробкою узагальнених декомпозиції за рівнями єдиної стратегії галузевого
стратегій, інтегрованих стратегій за напрямами дія- розвитку [2, с. 96- 97].
льності, планами управління різними освітніми
Найбільш ефективна технологія стратегічного
проектами та напрямами тощо. На організаційному планування, побудована на основі узагальнення зарівні широко використовується стратегічне плану- рубіжного досвіду, на сьогодні виглядить наступвання на основі узагальнених вимірних показників- ним чином. Здійснюється аналіз здатностей ресуріндикаторів та використання методології BSC. сів, можливостей, кореневих компетенцій освітніх
Франція відзначається, з одного боку, централізова- суб’єктів і визначається цілепокладальна основа
ним стратегічним управлінням в освіті, а з іншого – сценарного проектування. На основі співставлення
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внутрішніх цілей і ресурсів та визначення особли- використанням інноваційних інформаційних техвостей зовнішнього середовища у межах аналізу нологій. Одна з найбільш поширених - BPMSWOT чи PEST визначається соціально орієнтована система, яка використовується у багатьох розвинеосвітня стратегія та програма дій щодо її реалізації. них країнах для управління великими школами.
З використанням портфельних технологій та інНайбільш поширеними у сучасних загальноосструментарію галузевого аналізу здійснюється кон- вітніх закладах за рубежем програми, що дозволякретизація освітньої стратегії, і на цій основі - роз- ють здійснювати бюджетно-фінансове планування,
робка стратегічної карти як поетапний процес дій від якого залежить якість та ресурсна забезпечесуб’єктів управління щодо досягнення стратегіч- ність стратегічного управління освітньою діяльніних цілей. Розроблена стратегічна карта стає вихід- стю. Для бюджетного планування широко викорисною основою для визначення сукупності цільових товується система Hyperion з додатками бізнес-ініндикаторів, які групуються і систематизуються у телекту, прогнозні програми Oracle Hyperion
вигляді стратегічного плану. Вказаний план адапту- Strategic Finance та Oracle Hyperion Financial
ється для управління процесом реалізації у вигляді Management. У якості ефективного засобу стратегіпроцедури декомпозиції, результатом чого стає су- чного планування зарекомендували себе управлінкупність конкретних проектів, програм та коротко- ська модель Balanced Scorecard та інформаційна систрокових планів.
стема Oracle Hyperion Performance Scorecard. Саме
Чеснотою даної технології є спрямованість на на їх основі здійснюється узгодження цілей освітверифікації цілей стратегії у вигляді конкретних ньої установи зі стратегічними цілями розвитку
емпірично зафіксованих та вимірних індикаторів, освіти національного та регіонального рівня та моякими можуть керуватися управлінці на всіх рівнях ніторинг успішності розвитку освітнього закладу;
у процесі розробки перспективних програм і прое- ефективний розподіл управлінських функцій на орктів галузевого розвитку, формування механізмів ганізаційному рівні з оптимальним рівнем делегута акумуляції ресурсів для їх реалізації, контролю вання повноважень та корекції процесу прийняття і
виконання планів та моніторингу. Така технологія реалізації управлінських рішень; системне предстасприяє зростанню керованості об’єкта управління влення управлінського процесу в освітньому зата прозорості прийняття стратегічних рішень. Не кладі. На жаль, у вітчизняних школах вони не викоостанню роль у контексті переорієнтації на зовні- ристовуються.
шні показники ефективності освіти відіграє і поява
На сьогодні однією з найбільш вживаних у
можливості усіх зацікавлених суб’єктів оцінити ре- практиці стратегічного планування розвитку загасурси розвитку освітньої системи чи установи.У ці- льноосвітніх закладів у розвинених країнах є молому слід констатувати, і це важливо для розуміння дель школобазованого менеджменту (SBM —
значущості стратегічного планування розвитку віт- School-Based Management), місцевого менеджменту
чизняної освіти, що ефективний розвиток практи- або самоменеджменту (найбільш відомі розробчно всіх національних освітніх систем здійсню- ники моделі – Д.Мерфі, Б.Келдвелл, Д.Маєрс).
ється на основі детально розроблених стратегій, які Вона вважається стратегічною технологією подомають чіткі та вимірні цільові показники і ресурси лання бюрократизму та демократизації усієї систа інструментарій їх досягнення.
теми організаційного управління в освітньому заСлід звернути увагу на актуалізацію в розвине- кладі, оскільки SBM забезпечує домінування найних країнах проблеми стратегічного планування не нижчого операційного рівня у якості основного
лише розвитку систем освіти різного рівня та ви- центру прийняття управлінських рішень, при цьому
щих навчальних закладів, а й загальноосвітніх уста- стимулюючи максимізацію процесів громадського
нов. Це є відображенням низки нових чинників ро- управління школою.
звитку сучасних шкіл, пов’язаних зі зростанням
Модель SBM лежить в основі сучасних освітролі наукового планування для забезпечення кон- ніх реформ на Заході, забезпечуючи радикальне
курентоспроможності освітнього закладу; потре- зростання ролі шкільного рівня управління. Вона
бами реагувати на динамічні трансформації освіт- стимулює процеси децентралізації управління в
нього середовища і самого освітнього простору; освітній галузі, переносить процес вирішення проускладненням процесу управління освітніми уста- блем стратегічного розвитку на рівень освітнього
новами та необхідністю розвитку інтегрованих закладу, надаючи шкільному колективу та громадзв’язків у системі освіти; появою нових форм осві- ськості основних повноважень щодо використання
тньої діяльності та нових організаційних форм осві- ресурсів, кадрової політики, самостійного вибору
тніх установ з новими засадами управління; зрос- навчальних планів і матеріалів тощо. Результатом є
танням організаційної та фінансоваої самостійності формування так званого “організаційного інтелеосвітніх установ і відповідно відповідальності за кту” школи, що формується на основі унікальних
результати освітнього процесу.
місії, організаційної культури, сумісних дій педагоУ стратегічному плануванні діяльності загаль- гів, учнів та громадськості.
ноосвітніх закладів застосовуються численні страШкола повністю інтегрується в управління на
тегії організаційного управління, які засвідчили рівні територіальної громади, навіть структури упсвою ефективність на корпоративному рівні, особ- равління освітою на місцевому рівні. Тут цікавим
ливо на поприщі забезпечення якості управління з для наших територіальних громад є досвід США, де
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на рівні громади школами керує освітній офіс (осві- тим на інструментальному рівні, проте воно забезтнє бюро), що управляється виборними шкільними печує суттєве зростання якості стратегічного упрадами, які призначають і його керівника - суперін- равління та планування у вітчизняній системі
тенданта. Основні управлінські повноваження зна- освіти з орієнтацією на стандарти європейського
ходяться у виборних шкільних рад, які є самостій- освітнього простору. Крім того, саме вказана моними складовими місцевого самоврядування і ви- дель вважається найбільш дієвим механізмом упрозначають стратегію освітнього розвитку на рівні вадження на будь-якому рівні стратегічного планугромади, делегуючи управлінські функції суперін- вання у систему державного управління освітою, з
тендантові у царині забезпечення ресурсами кож- її допомогою доцільно здійснювати стратегізацію
ного освітнього закладу. Для цього освітній офіс діяльності органів державного управління галуззю
структурує свою діяльність за напрямами: бізнес, у контексті глобальної переорієнтації діяльності
персонал, навчання, технічне забезпечення [10, органів державної влади на якісні показники розвис.222]. Увага концентрується на функціях забезпе- тку.
чення діяльності освітніх закладів, у той час як
Разом зі змінами інструментально-технологічстратегічні рішення щодо власного розвитку прий- ного характеру слід звернутися і до проблеми струмаються на рівні самої школи.
ктурно-функціональної оптимізації. Одним з наДецентралізація стосується і фінансування прямів удосконалення стратегічного планування в
шкіл, яке прив’язується до кількості учнів, при освітній галузі є реформування державних та муніцьому школа вільно розпоряджається своїми ресу- ципальних структур, що здійснюють галузеве упрсами, які можуть направлятися на вирішення стра- равління. «В даний час в багатьох розвинених
тегічних цілей розвитку освітнього закладу у межах країнах світу в міністерствах освіти функціонують
цільових проектів, що реально контролюються гро- управління та відділи, які займаються визначенням
мадськістю. У межах моделі SBM керівних школи того, якою буде якість освіти після десяти років, які
виконує переважно роль конструктора та координа- потенційні проблеми можуть виникнути перед ситора системи шкільного самоуправління в умовах стемою освіти, а також які заходи слід вжити для їх
якнайширшого залучення усіх суб’єктів освітньої запобігання» [9, с. 277].
діяльності до прийняття та реалізації управлінських
Ці структури суттєво відрізняються від традирішень. Створюються також передумови для авто- ційних, що здійснюють оперативне планування в
номії та реалізації власного управлінського потен- освіті. Якщо останні зайняті плануванням повсякціалу кожного педагога, оскільки саме за конкрет- денної освітньої діяльності з метою досягнення маним вчителем закріплено право самостійно обирати ксимального використання наявного потенціалу гашлях реалізації державних освітніх стандартів. У лузі та керування поточними справами на основі
цілому дана модель, на нашу думку, є найбільш оп- бюрократичних методів управління, опори на митимальною для використання вітчизняними шко- нулий досвід та низькими ризиками прийнятих рілами у процесі створення самостійних територіаль- шень, то структури стратегічного планування орієних громад.
нтовані на досягнення узагальнених цілей, плануСлід також вказати на повсюдне використання вання
оптимальних
варіантів
дій
щодо
в стратегічному плануванні на Заході моделі CAF інноваційного розвитку, розкриття перспективних
(Common Assessment Framework), яка відіграє роль можливостей на основі використання ініціативних,
механізму загального управління якістю (TQM), адаптивних форм управління і пошуку нових метооб’єднуючи кілька управлінських моделей, зок- дів в умовах високих ризиків. Для визначення нарема, модель досконалості Європейського фонду прямів вітчизняних освітніх реформ доцільно викоуправління якістю (EFQM). Використання моделі ристати досвід розвинених країн щодо формування
CAF дає розуміння цілісності процесу стратегіч- та діяльності управлінських структур, що здійснюного розвитку освітнього закладу і забезпечує сис- ють стратегічне планування розвитку освіти.
У центральному органі управління освітою
темний підхід до стратегічного планування, виходячи з пріоритетності якісних показників освітньої (департаменті освіти) США стратегічне планування
діяльності. У межах даної моделі розроблено ін- є прерогативою спеціального Управління плануструментарій комплексної оцінки стратегії розви- вання, оцінки та освітньої політики, яке включає у
тку освітнього закладу за дев'ятьма критеріями; си- себе Бюджетне управління й Управління освітньої
стему оцінювання динаміки розвитку з орієнтацією політики та аналізу програм. Саме в останньому упна найкращій результат; механізми чіткої орієнтації равлінні здійснюється стратегічне планування освістратегії розвитку на визначені цілі та удоскона- тньої діяльності за різними напрямами, що здійслення стратегічного планування без виходу за межі нюється насамперед у відділі програм і аналітичних
досліджень й групі політики та технічного аналізу
установлених цілей; способи забезпечення взає[4]. У плані стратегічного планування управління
мозв’язку різних напрямів стратегічного розвитку забезпечує загальне інформування стосовно тих чи
освітнього закладу з оптимальним розподілом ресу- інших проблем стратегічного розвитку галузі з вирсів; технології моніторингу процесу розвитку з по- користанням консультацій та експертних оцінок
єднанням механізмів об’єктивного вимірювання та провідних фахівців; описовий та концептуальний
суб’єктивних оцінок [1, с.20].
аналіз освітніх проблем з виходом на розробку
Використання моделі CAF є достатньо прос- інcтрументально-технічної документації щодо їх
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вирішення; розробку та узгодження напрямів коро- відділах стратегічного управління та освітньої поткострокових рішень і стратегічної політики розви- літики, а також у групі стратегічного управління
тку галузі; системний аналіз освітніх концептуаль- [5].
них та нормативних документів (програм, законоЗа межами Європи також багато країн намагадавчих проектів, концепцій та проектів); ються вирішити свої проблеми за рахунок стратегіузагальнені дослідження освітньої практики та фо- чного планування розвитку освіти і формування вірмування на цій основі пропозицій щодо освітніх дповідних управлінських структур у системі держапрограм та проектів; розробка моделей та прогнос- вного керування галуззю. Один з лідерів успішного
тичних сценаріїв розвитку освітньої галузі з надан- використання механізмів стратегічного планування
ням експертних оцінок стосовно вірогідності тих чи – Сінгапур, де радикальні успішні реформи здійсінших тенденцій розвитку; аналіз ефективності нені саме завдяки ефективній освітній стратегії та
освітньої діяльності та впливу на цю діяльність тих упровадження процесу стратегічного планування.
чи інших нормативно-правових документів.
Відповідно у національному міністерстві освіти ваУ міністерстві освіти Німеччини стратегічне жливу роль відіграють підрозділи, що здійснюють
планування є одним з пріоритетних напрямів діяль- стратегічне планування та управління галуззю.
ності. Воно здійснюється Головним управлінням з Одне з чотирьох головних управлінь - освітньої попитань стратегії та політики (одним із семи у мініс- літики – повністю орієнтовано на вирішення стратерстві) зусиллями Управління інноваційних стра- тегічних проблем. У його межах існують спеціалітегій та Управління з питань освітньої і дослідни- зовані структурні підрозділи, такі як Управління
цької політики, які всього включають 14 відділів. У планування й розвитку майбутніх талантів, відділи
межах даного структурного підрозділу здійсню- освітньої політики й корпоративного планування.
ється консультування стосовно усіх аспектів ро- За рахунок їх діяльності розроблена ефективна
боти міністерства і визначення шляхів вирішення стратегія освітнього розвитку та механізми координайбільш загальних освітніх проблем. У центрі нації усіх зацікавлених сторін у процесі здійснення
уваги знаходяться проблеми створення інновацій- реформування галузі. Як результат - система освіти
ної моделі розвитку освіти у контексті потреб та те- цієї країни займає одне з найвищих місць за показнденцій формування суспільства знання, організа- никами і темпами розвитку у світі [12, p. 13, 17].
ція взаємодії між центром та регіонами при виріСьогодні цим же шляхом іде один із сусідів
шенні
освітніх
проблем,
формування Сінгапуру – Малайзія. У її Міністерстві освіти проінформаційних баз даних розвитку галузі, упрова- відну роль відіграє Управління планування освіти і
дження хай-тек стратегій, розробка концептуаль- досліджень, яке здійснює розробку освітньої страних засад реалізації інноваційної державної полі- тегії, включаючи і її інформаційно-технологічну
тики в освітній сфері, упровадження механізмів пе- складову; обґрунтування шляхів взаємодії системи
реорієнтації освітнього процесу на особистість і освіти та суспільства на державному та регіональвідповідно стимулювання саморозвитку кожного ному рівнях; супровід та моніторинг процесу реаліосвітнього суб’єкта. Здійснюються також розробка зації освітніх інноваційних проектів; наукове обконкретних інноваційних програм та інструмента- ґрунтування освітніх проектів у контексті викорисрію інноваційної трансформації освітньої галузі, тання міжнародного досвіду, адаптованого до
обґрунтування стратегічних прогнозів освітнього місцевих умов; формування інформаційних банків
розвитку, налагоджування співпраці науковців у даних з використанням інформаційно-програмних
освітній царині; аналітичні дослідження глобаль- систем EMIS, SMEP, GIS і MASA; прогнозування
ного освітнього простору та національних освітніх стратегічного розвитку освіти і на цій основі коорсистем. Особливу роль у розробці стратегічних пла- динація інноваційної діяльності освітніх суб’єктів;
нів розвитку освіти відіграють відділи стратегії, ро- підготовка, експертиза концептуальних та нормазробки перспектив майбутнього суспільства, засно- тивних документів в освітній сфері стратегічного
ваного на знаннях та цифровий трансформації характеру [7].
освіти, науки і досліджень [8]
На пострадянському освітньому просторі споЗ-поміж інших європейських держав зв’язок стерігається та ж тенденція – формування спеціаліміж успіхами в освітній діяльності та упроваджен- зованих структур державного стратегічного управням стратегічного галузевого планування найбільш ління та планування. У Міністерстві освіти Росії,
очевидно проявляється в Фінляндії, де в його основі наприклад, також функціонує Департамент стратележать принципи децентралізації. Міністерство гії, аналізу і прогнозування, який розробляє і реаліосвіти і культури Фінляндії зосереджує свою діяль- зує державну стратегію розвитку освіти, науки та
ність на розробці і реалізації стратегії освіти країни, інноваційної діяльності; координує та організовує
забезпечує тісну взаємодію ринку освітніх послуг процес стратегічного планування в освіті; готує
та праці, у той час як оперативне управління осві- плани діяльності на міністерському рівні; здійснює
тою здійснюється на місцях. В основі розвитку на- організацію прогностичної, моніторингової та стаціональної системи освіти лежить «Стратегія Міні- тистично-інформаційної діяльності в освітній гастерства освіти» 2015 року, у якій не тільки визна- лузі; організовує співпрацю на стратегічному рівні
чені основні цілі галузевого розвитку та центральних та регіональних органів управління
інструментарій їх досягнення, а й виокремлені реа- освітою; планує і здійснює заходи стосовно освітльні та потенційні ризики успішній реалізації стра- ньо-науково-виробничого партнерства та зростегічних цілей і відповідно механізми їх подолання. тання конкурентоспроможності національної сисУ 4 з 5 головних управлінь міністерства функціону- теми освіти і окремих освітніх закладів; організовує
ють відділи, які здійснюють стратегічне плану- участь освітньої галузі у реалізації інноваційної
вання та управління, основна робота зосереджена у стратегії розвитку на корпоративному рівні [6].
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Висновки та напрями подальших дослі- науки Російської Федерації, сторінка Департаменту
джень. В цілому світовий досвід показує, що успі- стратегії, аналізу і прогнозування: http: минобрнашне управління освітою сьогодні можливе лише на уки.рф / департаменты / департамент-стратегииоснові глибоко продуманої стратегії. Світова прак- анализа):
тика показує, що ефективна освітня стратегія ле7. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти
жить в основі функціонування практичних механі- Малайзії, сторінка Управління планування освіти і
змів державного управління національними освіт- досліджень:
http://www.moe.gov.my/en/profilніми системами. А це вимагає створення jabatan? Div = 2)].
спеціалізованих структур для ефективного викори8. Офіційний веб- сайт Федерального мінісстання стратегічного планування, особливо в про- терства
освіти
і
досліджень
Німеччини:
цесі здійснення освітніх реформ. Як правило, у си- www.bmbf.de/pub/orgplan.pdf]
стемах освіти, що успішно розвиваються, саме такі
9. Сафаров О.А. Пути повышения эффективструктури займають провідні місця у системі галу- ности системы образования через стратегическое
зевого управління. Незважаючи на наявний світо- планирование / О.А.Сафаров // Бюллетень науки и
вий досвід стосовно ефективності стратегічного практики. – 2017. - №11. – С. 276-288
планування в освіті, вітчизняне Міністерство освіти
10. Семенець-Орлова І.А. Сучасні тенденції
не має структурних підрозділів, що спеціалізовано управління актуальними освітніми змінами на приздійснюють даний вид діяльності. Можливо, саме кладі зарубіжного досвіду / І.А. Семенець-Орлова //
це є причиною стратегічної невизначеності освітя- Університетські наукові записки. – 2014. - № 1 (49).
нських реформ в Україні та невдач у їх здійсненні. - С. 219-226.
У міністерстві є практика розробки стратегічних
11. A Guide for Heads of Institutions, Senior
планів і заходів, але вони готуються окремо усіма Managers and Members of Governing Bodies. управліннями, які потім узагальнюються, а пропо- HEFCE, 2000. - 120 p.
новані для складання стратегічного плану заходи
12. Barber Michael, Mourshed Mona. McKinsey
науково необгрунтовані, базуються не на до- report, How the world's bestperforming schools come
слідженнях, а лише на думках фахівців. Звичайно, out on top / Michael Barber, Mona Mourshed. - 2007,
як вказують дослідники, «сліпо переносити досвід p. 13,17). - https://www.mckinsey.com/industries/soстратегічного планування зарубіжних країн немож- cial-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performливо і не потрібно, але створення нової якісної сис- ing-school-systems-come-out-on-top (дата звернення
теми стратегічного планування неможливо без ви- - 20 серпня 2018 р.).
вчення історичного досвіду і методів і технологій,
13. Chevaillier Thierry. Higher Education and
що застосовуються в освітніх установах інших Markets in France / Thierry Chevaillier // Markets in
країн» [3, с. 25]. Але використання уже апробова- Higer Education Rhetoric or Reality? - Springer
них у світовій практиці методологій і технологій Netherlands, 2004; Boston: Brill, 2004. – Р.311-326.
управління дозволяє суттєво підвищити ефектив14. Hamel G. Strategic Intent / G.Hamel, C.K.
ність освітянських реформ, і їх адаптація до вітчиз- Prahald // Harvard Bussiness Review. - 1989. May няних умов є основним напрямом подальших дос- June. - Р. 63-76.
ліджень.
15. Hoffman A.M. Total Quality Management:
Implication for Higher Education / A.M. Hoffman, D.J.
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AUDITORY AND CONTENT OF PROTESTANTS MEDIA AT THE EXAMPLE OF
TELECOMMUNICATION «HOPE CHANNEL»
АУДИТОРІЯ ТА КОНТЕНТ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ МЕДІА НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕКАНАЛУ
«НАДІЯ»
ABSTRACT. The auditorial specifics and content of the program grid of the Protestant channel «Нope Сhannel» are investigated. It was established that the main audience of media Protestant means is people from 30 to 70
years. It was revealed that the themes of the media product of the Adventist channel «Нope Сhannel» mainly
consist of spiritual and educational programs.
Key words: TV channel «Нope Сhannel», program content, audience specifics.
АНОТАЦІЯ. Досліджено аудиторну специфіку та контент програмної сітки протестантського телеканалу «Надія». Встановлено, що основною аудиторією медійних протестантських засобів є люди від 30
до 70 рр. Виявлено, що тематика медійного продукту адвентистського телеканалу «Надія» в основному
складається із передач духовно-просвітницького напрямку.
Ключові слова: телеканал «Надія», програмний контент, аудиторна специфіка.
Постановка проблеми. Релігійні медіа завжди
відігравали вагому роль у політичних та соціальних
процесах багатьох держав світу. Наприкінці ХХ та
на початку ХХІ століття функціонування релігійних організацій набуло особливої актуальності та
гостроти на території країн пострадянського простору. Після розпаду СРСР в суспільстві виникло
явище масової депресії у зв’язку з втратою старих
та пошуком нових світоглядних орієнтирів. Отже, з
розпадом Радянського Союзу на суспільну і
політичну арену неофіційно вийшли донедавна заборонені Церква, релігійні організації, секти та благодійні місії.
Реалії унеможливлюють сталість політичної,
економічної, суспільної, виборчих технологій – а
надто в контексті релігійного життя. У 2013 – 2014
роках Церква відігравала вагому роль під час революції гідності. Всі політичні лідери так чи інакше
звертаються до релігійної тематики. Бачимо, яку
неоднозначну роль у суспільному та політичному
житті України відігравали і особливо нині можуть
відіграти важливу роль візити патріарха РПЦ Кирила. Важливо розуміти, що обходитися без якісної
релігійної інформації суспільству важко, а нині
міжконфесійна ситуація в Україні є складною у
світі. Її недооцінювання з боку державних інституцій та представників засобів масової інформації
ускладнює гармонійний розвиток України.
Важливе місце в цьому контексті належить телебаченню, оскільки, як свідчать багато досліджень
[1], сьогодні релігійні питання та суто церковна
проблематика стають однією з популярних тем не
тільки для теологічних а й для наукових досліджень. До цих тем все частіше звертаються в за-

собах масової інформації, зокрема телебачення. Результатом цього процесу стає активне обговорення
місця релігії в розвитку суспільства і особистості,
ролі релігії у соціальних процесах та рухах, впливі
на політику, культуру, світогляд тощо.
На початку ХХІ століття серед науковців активно триває обговорення типологізації терміну
«релігійна журналістика». Досі не визначено, який
саме тип релігійної журналістики та вид відеожанру є найбільш поширеним та впливовим у телеефірі.
Робота присвячена дослідженню історії та
аудиторної специфіки протестантських медіа в
Україні. Дослідження було проведено в декількох
аспектах, а саме опрацювали: історію виникнення
та специфіку протестантських медіа в Україні, їх
жанрову палітру медіа та проблеми створення аудиторії.
Ступінь наукової розробки проблеми. Питання релігії і мас-медіа України досліджувались
доволі активно. Саме це свідчить про актуальність
даної теми та її проблематики. Насамперед це праці
А. Бойко, І. Черемних. Сюди можна долучити й науковий доробок Г. Білак, Л. Вежель, В. Глаголюк,
С. Гурьєвої, Л. Дениско, О. Канчалаби, А. Колодного, Ю. Комінко, М. Левчук, С. Мірошніченка, Н.
Романенко, І. Скленаря, А. Стародуба, А. Юраша,
П. Яроцький, В. Титаренко, О. Горкуша.
Теоретичною й методологічною основою роботи слугують також праці в галузі релігієзнавства
Р. Кухарчука, М. Балаклицького, С. Вельбовця, М.
Шевченка, Є. Мільта. Дослідження в галузі соціальних комунікацій дають численні приклади вивчення телевізійних процесів як таких: питання
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екранної діяльності телевізійного журналіста доХронологічні межі охоплюють період 1991р –
сліджували В. Гоян, В. Здоровега, Г. Кузнецов, С. 2018 р нижче ти вказуєш 2018 як верхню межу. Як
Муратов, В. Цвік, O. Юровський. Так, жанровий ас- нижню хронологічну межу обрано 1991 рік. Саме
пект розкрито в роботах Р. Борецького, В. Вороши- тоді разом з державною телерадіокомпанією полова, М. Кіма, Г. Кузнєцова, В. Яковця, З. Дмит- чало створюватись і розвиватись українське коровського; історії розвитку та становлення телеба- мерційне телебачення.
чення присвячені роботи М. Голядкіна, В. Єгорова,
Варто зазначити, що в релігійній сфері в конІ. Мащенка; контекст масовокомунікаційних про- тексті відносин церкви і медіа свій перший офіційцесів розкрито Г. Бакулевим, В. Березіним, В. Іва- ний документ стосовно засобів поширення інфорновим, Г. Почепцовим, В. Різуном та інші.
мації видала Католицька Церква. Це енцикліка
Дослідження З. Дмитровського, А. Яковець- Папи про соціальну комунікацію до 20 річниці Кликого, М. Стівенса, Є. Багірова, Р. Борецького, А. мента ХІІІ «Про небезпеки антихристиянських пиВартанова, Е. Дугіна, В. Єгорова, Я. Засурского, Г. сань». Верхня межа – 2018 рік, яким завершується
Кузнєцова, Г. Петрова, В. Смирнова, А. Юровского, проміжне дослідження програмних сіток та жанроО. Ятчука допомагають виявити основні тенденції вих особливості релігійного контенту в ефірі
розвитку телебачення в історичному аспекті, його українських телеканалів.
специфіку, жанрові особливості телеконтенту та
Сьогодні український християнський телекайого роль у суспільстві. Етиці роботи репортерів, нал «Надія» [2] – представник міжнародної телемедотриманню журналістських стандартів присвя- режі «HOPE CHANNEL» в Україні. Перший вихід
тили свої праці О. Авраамов, Д. Авраамова, В. Іва- в ефір відбувся у серпні 2008 року. Глядацька аудинов, Е. Прохоров, В. Сердюк, С. Штурхецький. При торія – люди різного віку, які обирають для себе та
цьому необхідно зазначити, що рівень теоретич- для своєї родини – позитивне телебачення.
ного осмислення проблематики нашої роботи вба- Сьогодні телеканал «Надія» пропонує 15 регулярчається недостатнім для повноцінного аналізу про- них програм. Особлива увага приділяється дитячій,
блеми контентного наповнення релігійних програм молодіжній, духовно-просвітницькій та соціальній
на телебаченні, адже поза увагою науковців все ще проблематиці. Програми можна дивитися як через
залишаються такі проблеми, як порушення жур- супутник (Hotbird, 13°E), на регіональних та місценалістських стандартів під час підготовки вих
телеканалах,
так
і
на
сайтах
релігійної телепродукції до ефіру, поява нових www.hopechannel.info та www.adventist.org.ua.
видів телевізійних жанрів, притаманних саме
Для того, щоб зрозуміти контентну картинку
релігійному контенту.
програм, що їх транслює канал – Надія, подамо
Мета дослідження – дослідити історію та про- змішану програмну сітку телеканалу. Її програмне
аналізувати аудиторну специфіку протестантських наповнення практично нічим не відрізняється від
медіа на прикладі телеканалу «Надія».
жанрової палітри проектів, представлених на телеЗважаючи на необхідність виходу на новий каналі CNL. Суттєвою різницею є конфесійна скларівень теоретичного осмислення проблеми та ро- дова каналу, котра все-таки простежується в ефірі.
зробки практичних рекомендацій, досягнення заВсього телеканал пропонує 58 програм.
значеної мети потребує розв'язання таких завдань:
Спектр – різноманітний. Для молоді – 8, для дітей –
- проаналізувати теоретико-методологічні за- 7 програм. Решта розраховані на широку аудисади появи релігійних засобів масової інформації торію. Телеканал «Надія» пропонує інформаційноУкраїни;
аналітичні, науково-просвітницькі та розважальні
- визначити специфіку протестантських медіа;
програми для всіх вікових груп і прошарків насе- проаналізувати тематику та жанрову палітру лення, з урахуванням українського культурного семедіа у протестантських ЗМІ;
редовища і сучасних потреб. В таблиці 1 представ- вивчити аудиторну специфіку протестантсь- лені статистичні дані щодо запитів і попиту на
ких медіа в Україні.
соціально-духовні передачі телеканалу «Надія», які
були зроблені мною, як одне із робочих завдань.
Таблиця 1.
Аналіз попиту медіапродуктів телеканалу «Надія»
Назва
Запитів/міс укр.
Запитів/міс рос.
Як зробити своїми руками
10 306
116 677
Лайфхак
5 607
5 576
Рецепти
129 316
2 640 808
Як приготувати
23 595
425 728
Лікування хвороби
2 855
20 730
Як лікувати
12 352
294 861
Хвороби дітей
507
5 334
Стосунки
16 887
235 207
Як зберегти сім’ю
38
9
Як зберегти стосунки
7
469
Виховання дітей
22 563
13 623
Розвиток дітей
25 712
42 920
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Як виховувати
1 676
14 219
Як розвивати
1 616
149 140
Мама блог
624
604
Догляд за дитиною
8 078
13 704
Як доглядають дитину
107
832
Догляд за тілом
163
887
Догляд за шкірою
814
5 406
Корисні поради
869
6 335
Здоровий спосіб життя
15 065
15 055
Дозвілля
10 763
30 044
289520
4038168
Всього:
На основі статистичних даних можна зробити
наступні висновки:
У відповідності до уставу телеканалу «Надія»
передачі, які набирають близько 400 000 запитів є
актуальними, у випадку не відповідності програма
закривається. Більше того зроблено висновок про
те, що запитів російською мовою більше ніж у 10
разів за запити на українській.
Розглянемо зміст телеканалу детальніше. Інформаційно-аналітичні програми: «Вісті Надії»,
«Ваша думка», «У пошуках істини», «Ранок Надії»
і ін. Науково – просвітницькі програми: «Є Любов»,
«Вихід поруч» («Вихід поруч») – документальні
програми про цікаві сучасників. Цикл науково-історичних програм з Олександром Болотниковим: дослідження історії, клинопис і пергаментні манускрипти, унікальні бібліотеки і музеї. Телеканал
«Надія» пропонує також програми про здоров'я
сім'ї – виступ лікарів і психологів, огляду сучасної
ситуації в сфері здоров'я, коментарі («Діагноз: здоров'я», «Щаслива сім'я», «Непросте стан»). Культурно-мистецькі програми, щоб збагатити глядача
знаннями про скульптурі, архітектурі, картинах,
навчити бачити витонченість і досконалість в навколишньому світі і поза ним. «Про вічне» – програма, де оживають образи і пейзажі, творчі особистості минулого і сьогодення.
Транслюються на телеканалі і духовно-освітні
програми для дітей і молоді, творчі програми. Телеканал «Надія» активно використовує сучасні способи мовлення. Важливим інструментом досягнення
суспільства
є
інтернет-ресурс
www.hopechannel.info, де користувачі всесвітньої
мережі мають можливість переглянути програми
off-line, обговорити актуальні питання, дізнатися
останні новини столиці та регіонів. Крім цього,
стати учасниками програм, які регулярно виходять
в прямому ефірі.
Спектр програм ТК «Надія» постійно розширюється. Творчий колектив телеканалу заявляє, що
вже зараз знаходяться в стадії розробки ряд цікавих
програм, за допомогою яких глядач зможе заглибитися у вивчення Біблії, бути учасником цікавих
життєвих історій, відправитися з дитячими героями
в захоплюючі подорожі, занурюватися у світ музики, дізнаватися про події в світі і Україні в позитивній перспективі.
Розглянемо детальніше контент цього телеканалу. «Late nate show» – розважальне вечірнє шоу,
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яке знайомить глядачів з цікавими людьми, відомими музикантами (це не інтерв'ю або бесіда, а
огляд музичних новинок). «Love is» – програма про
кохання, як знайомитися, як дружити, як розлучатися. «Кинотрейлер» – про зірок Голлівуду, огляд
фільмів, новинки кіно. «Gerlz Tolk» – дівчата запрошують цікавих людей, щоб більше познайомитися
з тим, яким бачать світ чоловіки і жінки.
Таким чином, телеканал «Надія» в 2017 році
отримав нагороди на всеукраїнському конкурсі
«Відкрий Україну». Але всім християнським телеканалам необхідно йти від жанрів, де представлені
«балакучі голови», а переходити до дискусій, репортажам, ток-шоу з цікавими ведучими та гостями. Так як всі християнські телеканали мають
соціальне спрямування, то цей жанр в найкращому
вигляді зміг би піднести євангельські теми про прощення, людські цінності і допомоги оточуючим.
Таким чином можна зробити висновки: телеканал «Надія» починав віщати в Україні як філія всесвітнього ТК hopechannel в 2009 році. Тоді ж було
відкрито телестудію, для виробництва українського
продукту в Києві, а незабаром почали
функціонувати ще чотири телестудії: в Миколаєві,
Вінниці, Бучі (Київська область) і Львові. Уже в березні 2013 року «Надія» став повноцінним українським кабельним телебаченням. Мета ТК «Надія»,
як говорять про неї організатори, – «подивитися на
все під кутом вічного і сучасного». Аудиторія телеканалу різновікова, але у найбільший відсоток глядачів складають протестанти, котрі цікавляться питаннями та тематиками, які висвітлюються в
соціально-духовних передачах телеканалу «Надія».
Контент телеканалу різноманітний, але в основному ділиться на три тематики – це сімейні телепрограми, медіа продукт про здоров’я та молодіжні
телепрограми на різні тематики. Щодо змісту телеканалу, то основний контент складають телепередачі: інформаційно-аналітичні програми, такі як:
«Вісті Надії», «Ваша думка», «У пошуках істини»,
«Ранок Надії» та інші.
Також є науково-просвітницькі програми, такі
як: «Є Любов», «Вихід поруч» ( «Вихід поруч») –
документальні програми про цікаві сучасників. З
2015 року почав виходити цикл науково-історичних програм з Олександром Болотниковим, який у
своїх передачах досліджує: історію, клинопис і пергаментні манускрипти, унікальні бібліотеки і музеї.
Також телеканал «Надія» пропонує програми
про здоров'ю сім'ї – виступ лікарів і психологів,
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огляду сучасної ситуації у сфері здоров'я, коменУвагу адвентистської аудиторії найбільше
тарі. Крім того є перелік телепередач на культурно- привертають богослов’я та здоров’я, найменше
мистецькі тематики про скульптуру, архітектору, політика та економіка. Серединні позиції займають
картини. Звісно з огляду на те, що це є християнсь- історичні, соціальні, психологічні й наукові теми.
кий телеканал є великий перелік телепередач про
274 респонденти (70%) наголосили, що ринок
біблійні цінності.
адвентистських ЗМІ потребує підвищення їхньої
Про реципієнтів адвентистських медіа України якості, а 116 осіб (30%) ратували за збільшення
можна судити за результатами соціологічного опи- кількості цих медіа [3].
тування, здійсненого в 2015-2018 рр. Споживачі
З християнських ТК CNL – один з найбільш
цих видань заповнили 388 анкет. Опитування про- популярних серед населення християн протеводилося в Інтернеті (де географічні межі не мають стантського спрямування, можливо, в силу того, що
питомого значення), а також у Києві, Дніпропет- першим виник в українському медіа–пространтве.
ровську, Харкові та Львові. Більшість анкет було Перспективи у цього телеканалу досить широкі.
запропоновано адвентистам сьомого дня. На пи- Уже зараз запущено і активно функціонує новинне
тання «Чи потрібна журналістська інформація для агенство CNLNEWS, інформує глядачів про всі
Вашого релігійного життя?» 278 респондентів цікаві події християнського світу, що відбуваються
(71 %) відповіло ствердно, 24 (6 %) – заперечно. 136 в різних країнах. Крім того, завдяки цілодобовому
респондентів (35 %) потребує журналістської ін- телемовлення CNL може надати виробникам
формації про релігію кілька разів на тиждень, 88 (23 якісних християнських програм змогу мовити свої
%) нерегулярно, 86 (22 %) кілька разів на місяць, 56 програми, тим самим, роблячи їх доступними більш
(14 %) щодень.
широкому колу телеглядачів.
174 респонденти (49 %) повідомили, що інфорТаким чином можна зробити наступні висмація протестантських ЗМІ цілком доступна для новки: телеканал «Надія» починав віщати в Україні
них, 125 (32 %) – не зовсім доступна, 56 (15 %) – як філія всесвітнього ТК hopechannel в 2009 році.
мало доступна, 8 – практично недоступна.
Тоді ж було відкрито телестудія, для виробництва
Опитані назвали такі перешкоди в доступі до українського продукту в Києві, а незабаром почали
протестантських ЗМІ в бажаному обсязі:
функціонувати ще чотири телестудії: в Миколаєві,
недостатність своєї технічної оснащеності: Вінниці, Бучі (Київська область) і Львові. Уже в бенемає
підключення
до резні 2013 року «Надія» став повноцінним українкабельного / супутникового телебачення – 70 ським кабельним телебаченням. Мета ТК «Надія»,
відповідей (18 %), немає підключення до Інтернету як говорять про неї організатори, – «подивитися на
– 53 (14 %), недостатня регулярність виходу друко- все під кутом вічного і сучасного». Аудиторія телеваних видань – 40 (10 %), невміння працювати в Ін- каналу різновікова, але в найбільший відсоток глятернеті – 43 (11 %); висока ціна користування ЗМІ; дачів складають протестанти, котрі цікавляться пибракує часу – 120 відповідей (30 %).
таннями та тематиками, які висвітлюються в
На запитання «Чи перевіряєте Ви повідом- соціально-духовних передачах телеканалу «Надія».
лення адвентистських ЗМІ?» 174 респонденти (49 Контент телеканалу різноманітний, але в основ%) відповіли ствердно, 114 (30 %) – заперечно.
ному ділиться на три тематики – це сімейні телеНа запитання «Якщо перевіряєте, то яким чи- програми, медіа продукт про здоров’я та молодіжні
ном?» 86 респондентів (22 %) відповіли, що пе- телепрограми на різні тематики.
ревіряють Біблією; 36 – іншими джерелами, зоСписок використаних джерел
крема журналістськими, й найперше в Інтернеті; 18
1. Опря І. Становище та діяльність пізньопропорівнюють з іншими авторитетними джерелами; тестантських громад Правобережної України
14 використовують особисті контакти з особами, (1900-1917 рр.). Автореф. дис. канд. іст. наук:
причетними до події, компетентними, «генерато- 07.00.01 / І. Опря. – К. 2006. – 20 с.
рами новин»; вісім перевіряють церковною догма2. Балакліцький М. А. Медіатизація протестантикою; троє звертаються за порадою до пастора й тизму в Україні 1991–2010-ті рр. / М. А. Балакліцьцерковної ради; по двоє – до одновірців, ЗМІ своєї кий. – Харків: Харківське історико-філологічне токонфесії, світських ЗМІ та незалежних джерел; по вариство, 2011. – 379 с.
одному – «проводжу опитування в християнському
3. Балаклицький М. Протестантське розуміння
чаті», «роблю тематичну вибірку, аналізую низку масово–інформаційної
діяльності
URL:
повідомлень за певний період часу», «відстежую, http://www.asd.in.ua/archives/1188292486.
чи справдилися журналістські прогнози», орієнтуюся на «авторитет автора матеріалу».
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SUMMARY: On the basis of Vladimir Lenin’s works the author makes the conclusion that the main causes
of the disintegration of the USSR were the CPSU’s strategic deviations from the class theory of the state and
Stalin’s course for reducing the role of the Party in state affairs, as well as major faults of Marxism. In this context,
the question of class and nationalist interpretation of history and a new approach to it are considered.
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1. Introduction
In the quarter of a century that has passed since the
disintegration of the USSR many experts tried to clear
the causes of self-destruction of the first “socialist”
state based on Marxist-Leninst class theory [1; 2; 3, p.
2; 4; 5]. Today the interest to this question is dictated
by the necessity of understanding the motives of its
founders. At the same time, the difference of approaches and positions caused the difference in interpretation. The approach of the author of this article is
to consider historical developments from in the context
of the hierarchy of factors (in hierarchical relation) [6,
p. 4]. This approach allows to highlight key and conclusive factors. The key factor of Russian revolution
was, as it is well-known, civilizational factor, i.e. feudalistic backwardness and social and capitalist underdevelopment of the country [7, pp. 379-381; 8, p. 1].
That explains why the socialist revolution was accomplished in a “backward peasant country” by following
the bolshevist course in spite of the logic of the orthodox “Western Marxism” and European revolutions.
Due to this factor selection, as the further development
of capitalism in “civilized countries” showed, the revolution at that time was possible only in Russia [8, p. 19].
Since the moment when the conscious class struggle (according to Marx) became the defining force in
social relations, the leading role in them began to play
their theory. The first successful steps of the socialist
revolution in Russia were linked with the theoretical
work of Lenin. After him, such theoretical work in the
Party was conducted by Leon Trotsky and practical
work was conducted by Joseph Stalin. But the theoretical work already could not keep pace with the revolutionary practice, so Trotsky’s idea of the permanent
revolution [8, p. 6] due to the political situation in the
1930-s could not be implemented. The world was preparing itself to Second World War, and the USSR,
which was not ready, in view of the strengthening of its
national security up to the last moment followed the
policy of peace and could not support Comintern [9].
At that time, Bolshevism split into two political movement Trotskism and Stalinism. And the later had to substantiate its point of view in the new world war.
Today’s trend of globalization of the capitalist monopolism erasing all forms of state, nationality, and

Narodnik ideology, of which Marx wrote back in premonopolistic era [10, p. 111], turns multi-polar world
into a mono-polar one, and, with the civilization clash,
makes national forms of class relations more complex
[11, pp. 437-482]. Global challenges of modern civilization not only make the idea of the socialist revolution
being successful in an individual country – suggested
at different times by Georg von Vollmar (1878) [8, p.
19] and Vladimir Lenin [12, p. 354] – outdated, they
produce an illusion that class struggle as such is irrelevant. And the idea of the “world revolution” set forth
by Marx and Engels, and later by Trotsky [13, p. 89; 8,
p. 6] becomes relevant again. Lenin considered it a slogan; the idea, in his view, could be relevant only after
the accomplishment of the socialist state in Russia
(Lenin’s speech at the meeting of the Petrograd Soviet
of Deputies, October 25 (November 7, N.S.) 1917).
That is why this question cannot be avoided when we
consider the failure of “Russian Socialism” and disintegration of the USSR. In the situation when class problem is complicated by globalization process, when national state, Narodnik ideology, and patriotism (characteristics of the multi-polar world) seem to be an
illusion, and the old ways of the resolution of class conflict through fascism and world war seem to be impossible and are superseded by informational instruments
(theoretical and diplomatic) social theory is relevant as
never before. The attitude towards the theory is becoming the definitive arch-factor in the interpretation and
solution of sociopolitical questions, including the question of the disintegration of the USSR, because theoretical factor played key role in that.
2. On class and Narodnik interpretation of history
In the long list of the causes of disintegration of
the USSR, strategic deviations from the Marxist-Leninist class theory of state are conspicuous by their absence; they have never been analyzed, whereas many
answers to this question are on the surface, in Lenin’s
works on the theory of State, revolution, and nationalities question. There Lenin pointed at many internal
threats to the Socialist state. [14, p. 162; 15, p. 386387]. Similarly, those questions were interpreted in
Trotsky’s works [8, pp. 1, 19]. Strangely enough, experts almost never refer to them. Then again, it may be
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quite unsurprising, considering the fact that after “bour- Thus, the controversial question whether the "struggle
geois” reforms of the 1990-s class theory was revised of peoples" is class-based, ca be methodologically defrom a perspective of the quasi-modern “non-class the- cided on the basis of the principle of hierarchical relaory of state”, or rather Narodnik ideology, reactionary tivity [6, p. 15]. Only Marx presents this solution in an
character of which, as a petty bourgeois phenomenon, intuitive form. Confusion of ethnic wars with class ones
was noted long ago by Marx (1847) [10, p. 130] and is possible only as the confusion of form with content,
Lenin (1894) [16, p. 283]. Today it prevails in political since the new, class content of these wars arises later in
thought [3]. Narodnik ideology represents today a wide history, preserving the old form in the Narodnik ideas
range of nationalistic populism. An example of such re- about the "struggle of peoples and civilizations", even
vision is the textbook "Theory of the State and Law" by among such modern ideas men as Marx. Putting it tenA. B. Vengerov, criticizing Marxist-Leninist theory of tatively (not in the sense of the hierarchical relativity)
State for its “historicism” [17, p. 245-261]. (At the "non-class" wars were possible only in primitive sociesame time Vengerov falls at the same absolutist trap as ties.
Marxism that he criticizes [6, p. 4-7]) Vengerov’s point
3. Narodnik perspective on Marxism and the
of view is that it does not agree with the universal hu- Russian Revolution
man values of today’s “non-class civilization” (PostThe theme of the failure of "Russian socialism"
Modern) and Western models of its own time (“Sociai- and the disintegration of the USSR covered by today in
lism in a backward country”).
extensive political and scientific literature, and is conHowever, it was just that circumstance that Lenin nected, one way or another, with Narodnik criticism of
used to substantiate the necessity of socialist revolution Marxism. This criticism is conducted from different poin Russia [18, p. 110]. When the European West from sitions: either discrediting or, on the contrary, protectthe late 19th - early 20th centuries already experienced ing the "purity of Marxism" from the layers of "Leninthe end of the era of capitalism (according to Marx) and ism", "Bolshevism" and "Stalinism" [3, p. 1; 20, p. 21].
entered the "era of socialist revolutions", the character- One of the prominent entries of this list is the book of
istics of which Marx described in the third chapter of the well-known political journalist S. Kara-Murza
the Communist Manifesto, Russia was only on the "Marx vs. Russian Revolution", in which he rejects
threshold of a bourgeois revolution. This civilizational Marx's chauvinism from the non-class, Narodnik posibackwardness, he, as we know, associated with the "re- tion, noting nevertheless its civilizational-revolutionary
actionary nature of the Slavs", for which the chauvinist motivation. The publisher advertises the book accordNarodniks dubbed him a "russophobe" [3, p. 6]. Never- ingly: "A new sensational book from the author of the
theless, it was thanks to Marx, that revolutionary Russia bestsellers "Soviet Civilization "and "Mind Manipulacould not only overcome this backwardness, but also tion”! A fresh look at our history! A profound analysis
outstripped the West.
of revolutionary events! Refutation of established
It seems that the characteristic that Marx gave in dogma! The Russian revolution was not carried out "acthe Manifesto to different political classes is enough to cording to Marx," but in many respects contrary to it.
understand the idealistic nature of the non-class rheto- Russian folk (italics added -Y.Z.) revolution violated
ric of the today’s Narodnik, but it is not enough to re- the main Marxist dogma. The Russian people's revoluveal the reason for the disagreement of history between tion contradicted the Russophobic ideas of Marx about
Narodniks and adherents of class theory. And this rea- the "reactionary nature of the Slavs," and especially the
son, which both sides do not suspect, is not actual (on- Russians. And all the excesses of 1917, all the blood of
tological), but methodological, and is in fact in an out- the Civil War happened precisely because of attempts
dated approach and method of thinking, therefore it to squeeze the Russian people's revolution into the narneeds to be considered in the categories of theoretical row framework of orthodox Marxism ... "[3].
philosophy. Here we can not study it in depth, consid4. On Lenin’s practical negotiation of Marxering it, however, in the light of a new, relativistic-hi- ism’s limitations
erarchical approach [6, p. 31-35]. That was the reason,
The fact that “Russian revolution was made not
why the classics of Marxism were inconsistent in their ‘according to Marx”, but in a lot of ways contrary to
class and civilizational interpretation of history [3].
him”, according to Lenin and, later, to Stalin - in BolMarx in his manifesto showed that capitalist rela- shevicks’ way - is obviously true, but not in the sense
tions, as they develop, erase all national boundaries, suggested by those who underline Narodnik character
and then the civil class struggle in individual countries of the Russian revolution. The change of the stages of
turns into a class struggle between nations or into a capitalist development at the turn of the 19th century
"clash of peoples" [10, p. 124], where the peoples under and a number of revolutionary actions in Europe
their patriotic banners fight on the side of their national showed the major role of class consciousness. Capitalclass enemies – i.e. against the "enemy of their enemy", ist socioeconomic relations are impossible to explain
which was why the Bolsheviks During the First World solely through them as such, regardless of their bourWar I called on the belligerent peoples "to turn the im- geois subject, the class of private owners, and its superperialist war into a civil war" [18, p. 110; 19, p. 325]. structural (ideal) - legal and other - institutions of the
The world "war of peoples" is essentially a class strug- bourgeois consciousness. That is why unconditional
gle at a new hierarchical level of its development, at the one-sided economic views of Marx had not just became
interstate level of "governments", where the roles of obsolute and reactionary, they were originally flawed.
civil classes passes on to nations and civilizations. For instance, in “Critique of the Gotha Program”, Marx
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wrote: “Do not the bourgeois assert that the present-day character and became reactionary bourgeois-demodistribution is "fair"? And is it not, in fact, the only cratic. Here comes to mind the liberal, non-violent so"fair" distribution on the basis of the present-day mode cialism of Herzen, which turned into Western Nazism
of production? Are economic relations regulated by le- (Eurofascism with a military organization (NATO)), or
gal conceptions, or do not, on the contrary, legal rela- religious (Islamic or other) fascism. This process is actions arise out of economic ones? Have not also the so- companied by its theoretical logic: on the one hand,
cialist sectarians the most varied notions about "fair" Narodnik criticism and revision of Marxist Historical
distribution?” [22, p. 12]. This precedent was not phil- Materialism [3, p. 25], and, on the other hand, conosophically realized at the time, but already manifested trasting it with Leninism [20, p. 21] Along with the old
itself in the intuitive views of the advanced social-dem- (democracy, patriotism, Zionism and racism), new
ocratic "sectarians". That is why in the Leninist theory types of Narodism appeared in different forms of the
and practice of the revolution, one can find a system of "struggle of peoples" such as "People's Front", "Slavic
contradictions to “the orthodox Marxism." Lenin's phil- Unity" "Clash of Religions”, movement "for the purity
osophical position: "Consciousness not only reflects of Islam" (reminiscent of the struggle for "the purity of
the world, but also creates it" [23, p. 194] no longer cor- Marxism"), the "struggle of cultures", "the struggle beresponded with the unconditional Marxist materialistic tween East and West, the North and South," "the strugpostulate: "It is not the consciousness of people that de- gle of civilizations" [11, p. 438]; and they also conceal
termines their being, but, on the contrary, their social the class essence of the forms of struggle, which can
being determines their consciousness" [24 , p. 541], not be understood without a hierarhically relativist apwhich in relation to "being" was incorrect in the first proach. Under the patriotic Narodnik banner today's
place. In reality, consciousness, along with material feudal-bourgeois Russia was celebrated the 70th anniconditions, is part of being and also determines it [6, p. versary of the victory in the Second World War, its
20-21]. From this follows that being is determined not class character was never mentioned, as well as the soonly by economic (material) prerequisites, but also by cialist fatherland, the Soviet people, and their class
a relatively independent class consciousness: its legal leaders, Lenin and Stalin, which suited well today’s
and ideological institutions (revolutionary proletarian Russian political leaders.
or reactionary bourgeois). Only viewed from such a rel6. "Marxism" becomes the mainstay of reacativistic, "non-Marxist" position, Lenin's theory and the tion against Leninism
history of the Russian Socialist Revolution can be unTo understand the general plan of the modern soderstood correctly.
cio-political process, as Lenin did in connection with
But after the collapse of the USSR, the bourgeois the First World War, the methodological level of Marxpoint of view came to life again, explaining the failure ist philosophy obviously is no longer sufficient. This
of "Russian socialism" by its being premature, "histor- will require revision of its philosophical categories. Us
ical running ahead - running into the future", and by the defining the next stage of imperialism (as the stage of
violent nature of the social revolution in Russia, despite monopoly capitalism) a "liberal globalism of the era of
the fact that all the "Western Marxist" bourgeois-re- controlled chaos" [28] or stating that Western socialism
formist kinds of National Socialism failed to become in the modern sense is a social order with "the limitation
anything more than utopias of social revolution. So the of the exploitation and oppression of the labor man ..."
Social-Democrats now are motivated to reduce them to [25], cannot substantially change Marxist understandthe claim that "closer to socialism is not the society that ing of the social process. Marxism relied on materialliquidated private property" (the basis of exploitation), ism as an advanced philosophy for its time, but, like
"but the social system ... where, as a result of limiting idealism, it traditionally suffered from philosophical
exploitation and oppression, the man of labor ... gains absolutism [6, p. 4-7]. This circumstance relates almore and more freedom "(an exploitative system with ready to the theoretical reasons for the difficulties and
a" human face.” – Yu. Z.) [25].
failures of "Russian socialism" that Stalin saw [29]. To5. Narodnik ideology as a nationalist form in day, the philosophical shortcomings of Marxism are
used by reaction (as by the Trotskyite opposition before
the world class struggle
The correctness of the conclusion about the need [8]), as a theoretical basis in the struggle against the
for a violent social revolution in Russia was confirmed "real socialism", Leninism, and Stalinism. It seems that
by the history of the World War II when the destiny of behind the political struggle between Trotsky and Stathe world was decided not by bourgeois or feudal coun- lin was not the struggle for power, but the relevance of
tries, but by two state-monopoly socialist powers: the their political courses - Trotsky's position was often unUSSR and Nazi Germany. But the petty-bourgeois Ger- timely. This applies to the participation in the Comman "military socialism" [26, p. 191-192] was only a munist International, the ideas of the "world revoluNarodnik form in the world class struggle. Military-so- tion," and the separation of the party from the state.
cialist Germany first of all fought not with "barbarian
To overcome the impasse in the solution of the
peoples", but with communism and the USSR as its class problem, conservative attempts are made to use
stronghold [27], being (like the socialist revolution in the evolutionary tactics of late Marxism to justify of the
Russia) Narodnik in its form and class in its substance. opportunistic path of capitalism ‘growing into’ socialWith the collapse of the USSR, the "era of socialist rev- ism and communism, and purifying Marxism from
olutions" in the modern world lost its revolutionary Leninism. In particular, famous professor of Marxism,
T.I. Oyzerman in his article "Marxist doctrine and the
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idea of a violent revolution", dogmatically interpreting class theory of the state, but in its ruling status (‘govthe materialistic character of Marx's teaching, calls for ernmentalization’). The leaders of the MWP probably
overcoming Lenin's "voluntarism" in interpreting meant the inadmissibility of a prolonged party adminMarxism concerning a violent revolution, with which istration of the state, since this would contradict the
Marxism allegedly has nothing in common. [21] In fact, very idea of the development of socialism into a classLenin never linked himself dogmatically to Marxism, less society, since party state administration (‘governand although theoretically he remained on the absolut- mentalization’ of the party and dictatorship) is necesist platform of Marxism, but in revolutionary practice, sary only in the initial period of the revolution and the
under new historical conditions (in the struggle against construction of socialism “to organize the working
"economism", and in his principle of "consciousness class itself in the ruling class of society through the sysnot only reflecting the world, but also creating it"), he tem of workers' Soviets. " But the party, being a product
had already "arbitrarily" overcome this defect in his of its class, at the same time, remains a superclass and
own concept of revolution. This was highly appreciated "alien" organization to it - just like the state [31, p. 362]
by A. Gramsci in his article "The Revolution Against - an intermediary between the class and the state. HowCapital" (1917) [3, p. 101], but "underestimated" by ever, the parties of the ruling classes always subordiOizerman. It is therefore not surprising that after such a nate the state to themselves or stand over it, which fur"scientific" revision of Lenin's heritage that "President ther alienates them from the society with all the conseV. Putin" had nothing better to do than, at the meeting quences that come with it. However, while at the first
of the Presidential Council on the memorable date of (political) stage of the revolution the governmentalizaJanuary 21, 2016, to accuse Lenin of "subversive tion (bureaucratization) of the party is not a mistake but
schemes against Russian statehood" and the collapse of a necessity, later, at the cultural stage, it turns into a
the USSR [30].
"childhood illness of leftism in communism" with a leThe failure of socialism in the USSR is more likely thal outcome for the party. This is the "main error of the
to be explained by the practice of deviations from the Bolsheviks ...". Thus it is not clear what it has to do
Marxist-Leninist theory of the state, while Vengerov’s with RCP (b), and why it is necessary to cleanse of Bolcriticism of its “historicism” (according to C. Popper shevism, and Leninism in general, if this "mistake" falls
claiming the knowledge of historical laws) [17, pp. on the 1960-80-s, the years of the cultural period of the
93,115] and Oyzerman’s criticism of Lenin's "volunta- revolution and the CPSU rule, considering the fact that
rism" [21] clears nothing except for its own reactionary Stalin began the degovernmentalization of the party
nature. The whole misunderstanding in the criticism of (similar to Lenin’s separation of church and the state)
the former is that it is built on the absence of a single with the constitution of the 1930-s. It was in this coninterpretation of statehood in history: if Marxism links nection, as is known, that Stalin enunciated his famous
this concept only with the history of public government principle: "Without a theory, we are dead! Dead!!
in antagonistic class societies as an essential, histori- Dead!!! "[29], setting the task of moving the party from
cally transient feature of it ("history as class struggle"), the political to the ideological and theoretical, cultural
Vengerov insists on a broad interpretation of the state, stage of class relations.
identifying it with any public authority and extending it
An important theoretical point relating to the
to non-antagonistic, early class societies. Under the question of the relationship between "special units of
conditions of the modern globalization of capitalism, in armed men" (the state) and "self-acting armed organia "classless" society (without class struggle), transna- zation of the population" [31, pp. 305, 363; 33, p. 10tional capital dominates, needing neither state, nor any 11] should be noted here. In the post-war, cultural penational power at all, turning them into archaisms. Such riod of the revolution, the state's political functions with
is the Marxist dialectic of the state, its historicism. And respect to classes fall away, because class problems are
here lies the explanation for its appearance and vanish- already being solved at the ideological and theoretical
ing and blaming class theory of the state for this seems level and, accordingly, its legal system is being restrucinappropriate.
tured. During this period, the state ceases to be an "inAnother example of the reactionary political trend strument of class domination" as such and becomes a
for the "purity of Marxism" in the labor movement and "state of socialist democracy’, obviously that only a soits liberation from Leninism and Bolshevism was cialist, not a bourgeois, state can be one. Then the deshown by Marxist Workers' Party in its program, stat- governmentalized parties turn into the "self-acting
ing that "... the MWP
armed organization of the population", "armed" of
must remember the main error of the Bolsheviks, course with ideology and theory. But this can only be
the error that led to the destruction of the gains of Oc- the case in a well-developed civil society. Otherwise,
tober, to the transformation of the RCP (b) into a non- the state (bureaucracy), in alliance with any of the soBolshevik, anti-labor CPSU. A proletarian party should cial classes, itself becomes the ruling class, if the clasnot fight for power only in order to become the ruling ses of the civil society with their parties are ideologiparty. It fights for power to organize the working class cally, theoretically, and legally disarmed, and therefore
itself into the ruling class of society through the system are not organized as "self-acting armed organization of
of workers' Soviets "[20]. This is how the new leaders the population" the class problem arises ("people vs.
of the working class decided to correct the "mistakes" government") and, accordingly, a class struggle against
of the old leaders, which they see not in the CPSU's de- the bureaucracy as a class starts. Although Trotsky,
parture from the principles of the Marxist-Leninist
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from the standpoint of "Marxism", objected to such population” together with the party passed to the state
identification of bureaucracy as a class [8].
apparatus. Citizens could not control the armed state
The value of the Marxist-Leninist theory, which apparatus, and therefore, there was no revolutionary rehas been enriched by the experience of the Russian rev- structuring of the state power, and it continued, as beolution and counter-revolution for the real history of the fore, to maintain its dominant position over the society.
twentieth century over and above covers all of its inher- This created the condition for its long (strategic) alienent theoretical shortcomings. Attempts to criticize ation and bourgeois degeneration.
Marxism-Leninism and "Stalinism" from the standThe task of the second stage was the implementapoint of fashionable physical concepts like "synerget- tion of the cultural revolution in public administration
ics" [17, p. 23], which themselves still in need of scien- and in the economy. These tasks Lenin expounded in
tific and philosophical conceptualization, are untena- his article "On Cooperation" (1923) and in the report at
ble. Marxist philosophy, despite the current crisis in its the Second All-Russian Congress of Departments of
development caused by the absolutist flaws it inherited Political Education (October 17) [14, pp. 169-175]. The
from the classical philosophy, nevertheless retains the issues of state constuction, the state apparatus, and the
ability to develop on modern methodological principles creation of the workers' and peasants' inspection conof hierarchical relativity, and remains an important ma- sisted the most important theoretical and strategic diterialistic moment in relativistic philosophy [6, p.66].
rection of the cultural stage of the revolution and the
subject of Lenin's constant attention ("How do we reor7. Strategic deviations from the Marxist-Leninist theory as the cause of the collapse of the USSR ganize Workers' and Peasants' Inspectorate", "Less is
By the departures from the Marxist-Leninist the- better" (1923)). He warned that the most serious enemy
ory of the state, revolution and socialism, as well as was the internal enemy, "that destroyed all previous
from the "Leninist norms", which after the Twentieth revolutions"; the enemy encountering which, "the revParty Congress has been called "Stalinism" [32], we olution faces a precipice where all previous revolutions
mean not tactical deviations from the strategy in the stumbled and retreated..." [14, pp. 162], this enemy,
course of practical construction. For Lenin, tactical able to destroy it, is the petty-bourgeois element de(practical) or temporary deviations from the theory's classing proletariat and its government.
provisions were the norm (violent revolution, NEP, the
After the revolution, the question of the national
alliance of the working class with the peasantry and the and state structure of the country arose before the Bolpetty bourgeoisie, a temporary concession to bourgeois shevik government. Before the First Congress of Sovinationalism). The revolution was threatened with stra- ets in 1922, the Central Committee of the Party integic deviations from theory and vice versa - inertia and structed Stalin to draft a project of decision on the quesdelay at the right practical moment (the need to move tion of nationalities. The Stalinist project offered
from federalism to a unitary state, from the temporary cultural autonomy of the national republics within the
Leninist plan to the long-term Stalinist one).
framework of the Soviet unitary state [34, p. 116].
Among the main theoretical theses of the socialist Lenin then criticized the Stalinist project ("On the quesrevolution in Russia, Lenin distinguished two stages tion of nationalities or about "autonomization" (1922)),
(departing from Western theories): a short-term violent, seeing in it the infringement of the right of nations to
political revolution, and long-term cultural revolution self-determination [34, pp. 107-137]. Adoption of any
("On Our Revolution" (1923)). That marked the origi- one concept potentially was equally dangerous for the
nality of the Russian revolution, distinguished it from integrity of the state, only the Lenin’s concept (as time
Western European revolutions – its "cultural unprepar- showed) put off this threat to a later date, while Stalin's
edness" [13, pp. 86-87; 14, pp.169-175; 15, pp. 375- provoked it immediately. Lenin proceeded from the
391]. At the first stage, the armed proletariat carries out danger of weakening of proletarian solidarity by the unthe seizure of state power and the change of the state popular policy of administrative restriction of national
apparatus. The principal moment of this stage, as Lenin liberty. Stalin proceeded from the danger presented by
notes, is the control of the activity of the old state appa- bourgeois nationalists who opposed the centralization
ratus on the part of the "self-acting armed organization of Soviet power, under the slogans of national indeof the population." "Engels, writes Lenin, poses theo- pendence and liberation from Great-Russian chauvinretically the same question that practically, visually ism. Such forces were especially dangerous in Georgia
and, on a scale of mass action, is put before us by every and Ukraine [34, pp. 107-137]. The question was regreat revolution, namely, the question of the relation- solved by the adoption at the First Congress of Soviets
ship between" special units of armed men "and" self- of the Leninist plan for the federal system of the state
acting armed organization of the population" [33, pp. on the basis of the then popular in the bourgeois world
10-11]. This most important strategic point of the the- right of nations to self-determination (Lenin, On the
ory was tactically violated because of practical neces- Right of Nations to Self-Determination (1914)).
sity in the state structure of the USSR. The opposite oc8. Conclusion
curred - instead of “self-acting armed organization of
Thus, the main reasons that could lead to the disthe population” the role of which was to be fulfilled by integration of the first "socialist" state are the three
the revolutionary party that merged with the state, "spe- most important strategic digressions in practice from
cial detachments of armed people" were created: the the Marxist-Leninist class theory of the state, which
armed organs of the state and the party (the police). had the character of a spontaneous class-bourgeois proFunctions of “self-acting armed organization of the cesses that:
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12. Lenin, V. I. “On the Slogan of the United
1) were not controlled from below by the " disarmed "and having no “active power population"; 2) States of Europe”. / Collect. op. Vol. 26. p 351-355.
13. Engels, F. “Principles of Communism”. Sewere determined by the pro-bourgeois, federal structure
of the state and 3) by the prolonged Party’s rule. Later, lected Works in 3 volumes/ Vol.1. Moscow. Politizdat,
they proved incompatible with the cultural stage of the 1980. P. 77-94.
14. Lenin, V.I. “New Economic Policy and Tasks
development of socialism and socialist state, which ulof
Political
Education./Collect. op. Vol. 44. P. 155-175.
timately led to a systemic crisis and disintegration. All
15.
Lenin,
V.I. “To the History of the Question of
three reasons were the result of the CPSU’s abandonDictatorship”.
/
Col. Works, vol. 41. P. 371-391.
ment of the Stalinist course developed on the basis of
16. Lenin, V.I. “What are the "Friends of the Peothe Marxist-Leninist theory of the state, which was disple" and How They Fight against the Social Democredited by the Party’s leadership in the 1950-s - the crats?” / Collect. op. Vol. 1. P. 131-349.
course on "separating the party from the state" and re17. Vengerov A.B. “Theory of State and Law.
forming the federation of republics into a unitary state. Textbook.” [for law schools] 4-th ed., Moscow,
The Russian socialist revolution proved to be possible Omega-L, 2007. 608 p.
only because Lenin could break philosophical provi18. Lenin, V.I. “Development of Capitalism in
sions of the "Marxist" materialist theory of social revo- Russia”. / Collect. op/ vol 3, p. 527.
lution, having understood the independent of economic
19. Lenin, V.I. “Socialism and war. / Full. collect.
conditions role of class consciousness. The evolution- op. 26. - P. 306-351.
ary, pro-bourgeois Social-Democratic path to socialism
20. “Marxism and Bolshevism. Socialism Acthrough the economic development of its material pre- cording to Marx and Lenin.” [Electr. resource]. - Acrequisites remains utopian and leads to fascism on na- cess mode: http://lp-in-pdf.narod.ru/ www.telenir.net/politika/marksizm_i_bolshevizm/p1.php#s4
tional as well as on global scale.
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