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УДК 111:316.728]:165.613 

Юрій Борейко 

(Луцьк) 

 
МІСТИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ  

СТРУКТУР ПОВСЯКДЕННОСТІ 

 
У статті проаналізовано феномен містичного досвіду як фактору трансформації 

повсякденностів контексті розуміння повсякденного життя як модусу соціальної 

дійсності та сфери вияву надприродної реальності. Світ повсякденності не піддається 

чіткій формалізації, не має сталих інститутів і механізмів вияву. Повсякденність 

виявляється в системі перетинів, зв’язків, відносин, що поєднують різноманітні сфери 

життєдіяльності людини. Повсякденність не є застиглим, назавжди заданим 

середовищем, оскільки вона характеризується мінливістю, конструктивністю та 

креативністю, потягом до трансцендентного. Повсякденність охоплює буттєву грань 

життя людини у його простоті та буденності, а також неповсякденні явища й події. 

Зміна станів і етапів повсякденності супроводжується ритуалами переходу, тоді як поява 

неповсякденного викликає насичені переживання. 

Містичний досвід здобувається у символічно-віртуальному просторі сакральних 

смислів, що набувають значення ціннісних орієнтирів, здатних мотивувати суб’єкта на 

релевантну стратегію поведінки. Основою містичного досвіду є усвідомлення унікальності 

події, що стала результатом готовності адепта до онтологічних змін. Ці зрушення 

супроводжуються екстатичним переживанням переходу в інший стан буття, 

трансформацією поглядів на світ, перебудовою смислових і ціннісних перспектив. 

Антропологічне підґрунтя містичного досвіду полягає в досягненні індивідом внутрішньої 

гармонії як цілісності –іманентноїтрансцендентному. 

Ключові слова: повсякденність, містичний досвід, буття, соціальна дійсність, індивід, 

не повсякденне, трансцендентне.  

 

Постановка проблеми. Осягнення повсякденного модусу функціонування суспільства 

увиразнює мало вивчені вектори, структури та форми вияву повсякденності. У присвячених 

цій проблемі дослідженнях поза рамками активних наукових розробок перебуває 

рефлексіяповсякденності як сфери взаємодії соціального і надприродного. В цьому 

контексті актуальним науковим завданням постає осмислення проблем, пов’язаних із 

проявами містичного досвіду в структурах повсякденності. Означений ракурс дослідження 

спонукає до розширення наукового дискурсу онтологічного статусу як містичного досвіду, 

так і повсякденного життя. Отже, вибір теми статті зумовлений фрагментарним характером 

осмислення виявів надприродного у повсякденному житті, зокрема необхідністю більш 

детального вивчення взаємодії феноменів повсякденності та містичного досвіду. 

Аналіз досліджень і публікацій. І. Касавін і С. Щавелєв розглядають поняття 

“повсякденність” як інструмент подолання суб’єкт-об’єктної дихотомії і відображення світу 

зсередини певної людської ситуації. На думку авторів, навіть екстремальні для людської 

психіки події тематизуються повсякденністю, екзистенційний вимір якої полягає у здатності 

“перетравлювати” межові ситуації та перетворювати їх у звичні й передбачувані [4].  

Одним із виявів неповсякденного є містичний досвід, визнання якого певною реальністю 

потребує надання містичному досвіду онтологічного статусу. За С.Ватманом, містичний досвід 

– різновид досвіду, який розпізнається свідомістю адепта-містика як позамежна щодо 

профанного досвіду данність, що виявляється в особливому подієвому горизонті [1, с. 259].  

Вчені досліджують містичний досвід, беручи за основу процес умирання людини. Один 

із підходів полягає в тому, що спонтанний досвід, який отримує індивід після смерті 

іншого, є винятковим або аномальним досвідом, що може бути описаний як незвичайна 

подія [6, с. 119]. У результаті аналізу “близьких-до-смерті” досвідів Б. Енгман дійшов 
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висновку про їх ненаукову природу. Близький-до-смерті досвід – не ілюзія чи осяяння, а 

природний стан для вмираючої людини [7]. На думку Кена Р. Вінсента, особистий 

безпосередній досвід Бога, у процесі якого бар’єри між людиною і Божим Всесвітом 

розчиняються, називається містичним релігійним досвідом [8].  

Отже, повсякденність конституюється у безперервній взаємодії з неповсякденним, 

внаслідок чого людська екзистенція відбувається в умовах межової ситуації, що спонукає 

індивіда до впорядкування світу повсякденності.  

Мета статті – аналіз феномена містичного досвіду як фактора трансформації 

повсякденності у контексті розуміння повсякденного життямодусу соціальної дійсності і 

сфери вияву надприродної реальності.  

Виклад основного матеріалу. Надання наукового статусу повсякденності відбулося 

після усвідомлення її як сфери формування понять, узагальнень, уточнень у результаті 

накопичення людського досвіду. Перетворення повсякденності на предмет дослідження 

численних галузей знання подолало стереотип про повсякденне життя як похідний, 

вторинний, звичний світ, що протиставлявся творчим сферам людського буття і 

супроводжувався зневажливими конотаціями.  

Безумовно, досягнення мети дослідження потребує уточнень термінологічного характеру 

і передусім, щодо понять “повсякденність” і “буденність”. Буденність включає установки й 

нормативи поведінки, моралі, базові цінності, проте є зниженим буттям, основна функція 

якого полягає у забезпеченні фізичного існування людини. Буденність постає позбавленою 

творчості, метафізичних основ і потягу до трансцендентного сферою, що тісно пов’язана з 

побутом, елементи якого закріплюються на глибинному рівні свідомості та не змінюються 

навіть унаслідок суспільних трансформацій.  

На відміну від буденності як структурного елемента повсякденного життя 

повсякденність зазнає впливу соціальних змін, містить практики, які полягають не лише у 

задоволенні первинних потреб людини, а й передбачають реалізацію вторинних потреб та 

інтересів. Вирішуючи практичні проблеми, індивід використовує повсякденний код як 

необхідну умову діяльності, що постає на природному самоочевидному тлі, котре 

складається із стереотипів, звичаїв, звичок, зразків сприйняття, розуміння і переживання. 

Тобто повсякденне життя є образом світу, в якому домінують традиції, ритуали, 

категоріальні схеми – структури, очевидність котрих не викликає сумніву.  

Протилежністю повсякденному виступає неповсякденне, яке можна визначити як 

незвисне, що перебуває поза звичайним порядком, виявляється у досвіді, який не 

вписується у звичний світ, у процесі якого людина освоює нові для себе види та форми 

діяльності. Нове, невідоме, що існує на межі добре знайомого світу, приваблює і водночас 

відштовхує.  

За оцінкою І. Карпенка, одночасно з об’єктивацією у релігійній свідомості опозиції 

“суб’єкт-об’єкт” виникає екзистенційне роздвоєння, що визначає почуття тривоги, страху, 

долаючи які людина шукає душевну гармонію, котра виражається у потязі до 

трансцендентності. У свідомості індивіда повсякденна і неповсякденна сфери людського 

буття не існують автономно, а постійно взаємодіють, що виявляється у обміні, накладенні, 

дивергенції смислів [3]. 

Людина, яка переживає процеси, що відбуваються в повсякденності, не потребує їх 

осмислення. Відповідно, не рефлексується й повсякденність, оскільки дії та поняття 

вивірені до дрібниць попереднім досвідом і призводять до очікуваного результату.Проте у 

повсякденному житті виникають ситуації, які потребують рефлексивності як умови 

повернення у звичне русло. Так, смерть – повторювана подія, але вона не є ординарною, 

повсякденною, оскільки постає значущою подією дляокремої людини і суспільства загалом. 

Щоденна участь в обрядах, богослужіння, молитва також не є повсякденною, оскільки 

відбувається в іншому сакральному просторі та часі, втілює хоча й земні, алевічні 

цінності.На прикладі повсякденності віруючої особи можна простежити зміни станів та 

етапів повсякденного життя, які супроводжується релігійними ритуалами переходу – 
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хрещенням, вінчанням, похованням, що виражають певну подію в житті людини. Такі події 

можна інтерпретувати, використовуючи термінологію С. Жижека, як новацію, що зумовлює 

розрив простору спільного існування, додавання нових і незвичних для навколишнього 

середовища структур та порядків [9].  

Масштабна подія, За С. Жижеком, не вписується у звичне розуміння, може бути не 

підготовленою попереднім перебігом життя. Встановлення причин виникнення події дає 

змогу виявити вкоріненість події в буття або її трансцендентне походження. Індивіди чи 

спільноти реагують на неповсякденні потрясіння у вигляді події численними способами, 

якими, на думку С. Жижека, можуть бути, наприклад, інтерпретація, відбір подій, 

прославляння найбільш значущих або замовчування тих, які підлягають забуттю. З цією 

метою коригуються колишні оцінки людей, явищ, фактів, використовуються свята, 

ритуали, які періодично повторюються [9].  

Отже, повсякденність, з одного боку, охоплює буденне життя у його простоті та включає 

все, що людина сприймає як конкретне і незмінне, з іншого – містить незвичні або 

креативні та інноваційні процеси.  

У контексті дослідження доцільно з’ясувати сутність поняття ”досвід” не лише як явища 

повсякденності, а як феномена, який відображає внутрішні зміни у структурах людського 

буття. А. Шюц виокремив кінцеві сфери сенсу, що складають множинну реальність – 

повсякденність, сновидіння, фантазії, мистецтво, релігія, наукове споглядання, гра, 

безумство тощо, кожній з яких відповідає когнітивний стиль “перебування в досвіді”. 

Досвід у межах певної сфери сенсу є послідовним і сумісним. Перехід від однієї кінцевої 

сфери до іншої переживається як “стрибок”, “перерва поступовості”, перемикання на інші 

когнітивні характеристики, що супроводжується, як правило, потрясінням, шоковим 

переживанням [5]. 

Досвід, за визначенням С. Ватмана, – це не є поверхнева подія, що не залишила відбиток 

у житті людини, а, навпаки, означає вибудовування онтологічних структур, завдяки яким 

можливе впорядкування не лише повсякденності, а й будь-якої подієвої дійсності. 

Ціннісний вимір досвіду забезпечує злагоду індивіда з собою, тобто поєднання з досвідом 

як смислоутворюючим онтологічним зрушенням. Досвід – внутрішня зміна, яка 

відчувається, переживається, інтуїтивно вгадується, відрефлексована, принаймні, у її 

ціннісному аспекті, тобто є надбанням свідомості та мислення [1, с. 259]. 

Отже, досвід постає суттєвою внутрішньою зміною, значущим буттєвим зрушенням, що 

відчувається індивідом як нова категорична вимога до реальності і мислиться як 

надзвичайно значуще надбання, котре потребує роз’яснення й осмислення. В результаті 

виникає нова смислова перспектива, яка дає змогу осмислювати реальність та вибудовувати 

її відповідно до вимог досвіду, формується особлива готовність, відкритість до 

онтологічного зрушення або стрибка. Базовим елементом містичного досвіду є відкриття 

сфери позамежних феноменів, що супроводжується величезним емоційним сплеском та 

екстатичним переживанням очевидності переходу в інший стан буття [1, с. 260].  

Як бачимо, містичний досвід розширює межі звичайного світосприйняття, вивільнення 

несвідомого та пригадування забутого. Частим супутником цього досвіду, переживання 

якого супроводжується відчуттям тотального характеру всесвіту і занурення в нього, 

виступає релігійне прозріння. У процесі переживання містичного досвіду людина осягає 

широкий спектр емоцій та долучається до Абсолюту, розширюючи власні межі пізнання 

світу. В результаті отримання містичного досвідубуденні тривоги та хвилювання 

змінюються абсолютною рівновагою і гармонією. 

Протягом останнього сторіччя, на думку К. Р. Вінсента, дослідники в галузі наукового 

вивчення релігії визначили, що “містичні” досвіди Бога не є рідкістю. За твердженням 

автора, містичний релігійний досвід отримує значна кількість людей, переважна більшість 

яких є здоровими, у тому числі й у психічному плані. Багаторічні дослідження у 

розвинених країнах свідчать, що шляхом опитування близько 40% населення повідомляють 

про містичні релігійні переживання Кен Р. Вінсент розповідає про свої містичні 
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переживання, які мали спонтанний характер. Зокрема, автор описує подію, коли він дивився 

на маленьке мертве дерево на засніженому березі і на кілька хвилин відчув єдність з Богом і 

Всесвітом, позачасовість та безсмертя – момент, який ніколи його не залишав. 

Повернувшись до звичного стану, Вінсент утвердився в переконанні, що людина є 

частиною Бога. Ще один містичний досвід, за словами автора, він пережив спостерігаючи 

за грою у футбол. Раптово з’явилося відчуття ніби він перебуває у свідомості всіх інших 

людей довкола і переживає їхні відчуття. Це супроводжувалося відчуттям щастя, любові до 

друзів та сім’ї, радістю від колективного спілкування, натхнення у Божому Духові [8].  

Досвід, який класифікується як аномальний, може містити незвичайні слухові явища, 

вияви полтергейсту, сновидіння, що включають спілкування з іншими. Винятковий досвід 

спілкування з небіжчиками називають “досвідом після смерті”, “комунікацією після смерті” 

або контактами. Прикметно, що після сновидінь, які містили спілкування з померлими, 

люди відчували себе бадьорими та охопленими “вічною радістю” [6, с. 120]. 

Інший вид досвіду – близький-до-смерті досвід, який переживає людина перед смертю, 

за Б. Енгманом, не є свідченням існування чи неіснування Бога або богів, але про світло та 

істот, у вигляді яких уявляються померлі родичі або ангели, існує чимало свідчень. 

Близький-до-смерті досвід впливає на формування світогляду з духовним підґрунтям, 

указуючи на існування особистісного Бога і потойбічного життя [7, с. 129].  

Люди, які переживають один із видів позатілесного досвіду, наприклад, клінічну смерть 

або духовний екстаз, за оцінкою І. Карівця, зазнають суттєвих змін у світогляді, поведінці, 

можуть набувати паранормальних здібностей. Поряд із зміною системи цінностей, 

діяльність цих індивідів стає вибірковою, з орієнтацією на важливі та справедливі справи й 

уникання людських марнот [2, с. 10–11].  

Зауважимо, що в рамках релігійної традиції містичний досвід можна отримати лише у 

випадку, “коли успішно знайдений спосіб їх вербалізації, тобто особливий дискурс, який 

має включати цілий арсенал знаково-символічних засобів, процедур та схем, які дають 

змогу релевантно інтерпретувати містичний досвід таким чином, щоб це відповідало 

релігійній доктрині й думці традиційних авторитетів, правильному балансу між 

“одкровенням і прикровенням”, тобто між доступністю для адептів і недоступністю для 

профанів, відкритості для теологічної та філософської рефлексії і т.п.” [1, с. 261].  

Отже, у контексті звичного повсякденного життя виникають неповсякденні ситуації, які 

знаходяться поза звичайним порядком. Повсякденне життя має риси сакральності й 

екстраординарності, характеризується потягомдо трансцендентного. Під цим кутом зору 

повсякденність можна інтерпретувати як сферу соціальної екзистенції індивіда, що 

функціонує у взаємодії з трансцендентною реальністю, відрізняється специфічним 

розумінням просторово-часової перспективи, наданням сакрального змісту явищам, які не 

піддаються інтерпретації у світському середовищі. Зміст трансформації структур 

повсякденності під впливом містичного досвіду полягає в усвідомленні індивідом переходу 

в інший стан буття та пов’язані з цією подією екстатичні переживання, досягненні 

внутрішньої гармонії у поєднанні з трансцендентним, трансформації смислових та 

ціннісних орієнтацій.  

Висновки. Таким чином, осмислення повсякденності як сфери взаємодії соціального і 

надприродного дає змогу стверджувати, що повсякденність розгортається у соціальній 

дійсності, проте включає явища й події, які виходять за межі стереотипізації здоровим 

глуздом, внаслідок чого необ’єктивована повсякденність постає як неповсякденне. 

Несподівана поява неповсякденного в житті людини – контакт із релігійною святинею, 

осяяння, зцілення викликає насичені переживання. Феномен містичного досвіду постає 

фундаментальною структурою релігійної традиції. Містичний досвід є фактором 

трансформації структур повсякденності, оскільки отримання трансперсонального досвіду 

порушує звичні уявлення і не підтверджується попереднім життєвим досвідом. 
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Yurii Boreiko 

MYSTIKAL EXPERIENCE AS A FACTOR OF EVERYDAY LIFE  

STRUCTURES TRANSFORMATION 

 
The article analyzes the phenomenon of mystical experience as an everyday life transformation 

factor in the context of understanding everyday life as a modus of social reality and the 

supernatural reality manifestation sphere. The world of everyday life is not amenable to clear 

formalization, has no established institutions and mechanisms of manifestation. Everyday life is 

manifested in the system of intersections, connections, relations, which combine various spheres 

of human activity. Everyday life is not a frozen, forever defined environment, because it is 

characterized by variability, constructiveness and creativity, striving for the transcendent. 

Everyday life covers the existential aspect of human life in its simplicity and everyday life, as well 

as non-everyday life phenomena and events. Changes in the states and stages of everyday life are 
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accompanied by rituals of transition, while the emergence of non-everyday life causes of rich 

experiences. 

The mystical experience is acquired in the symbolically-virtual space of sacred meanings, 

which acquire the meaning of value orientations and are able to motivate the subject to a relevant 

strategy of behavior. The basis of the mystical experience is the awareness of the uniqueness of 

the event, which was the result of the readiness of the adept to ontological changes. These shifts 

are accompanied by an ecstatic experience of the transition to another state of being, the 

transformation of views on the world, the restructuring of semantic and value perspectives. The 

anthropological basis of the mystical experience is the achievement of the inner harmony as an 

integrity that is immanent to the transcendent. 

 Key words: everyday life, mystical experience, existence, social reality, individual, non-

everyday life, transcendent.  
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ СПІЛЬНОТ СВІДКІВ ЄГОВИ  

В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ  

 

Розглядається соціальний капітал спільнот Свідків Єгови в західноукраїнському регіоні з 

особливою увагою до явищ обмеженої та загальносуспільної солідарності, радіусу довіри, 

об’єднуючого та сполучаючого соціального капіталу (bonding and bridging social capital). 

Розвідка грунтується на емпіричному матеріалі 20 напівструктурованих інтерв’ю із 

Свідками Єгови. Зроблено висновок про те, що соціальний капітал спільнот СЄ є: 1) 

«культурно об’єднуючим» і зумовлюється високою символічною інтеграцією та 

інтенсивністю соціальних зв’язків; 2) статусно сполучаючим, оскільки у межах цих 

спільнот взаємодіють «власники» різних «об’ємів» влади, престижу, капіталів у різній 

формі; 3) соціальний капітал СЄ не сприяє формуванню так званих проникаючих соціальних 

зв’язків (crosscutting social ties) і в цьому сенсі є проблемною основою творення 

загальносуспільного соціального капіталу; 4) відзначається динамікою, яка послаблює 

ізольованість спільнот СЄ. 

Ключові слова: соціальний капітал, Свідки Єгови, обмежена і загальносуспільна 

солідарність, об’єднуючий та сполучаючий соціальний капітал. 

 

Актуальність. Глобальною тенденцією сучасності є урізноманітнення форм релігійного 

життя. Ця тенденція узгоджується із локальною специфікою пострадянських суспільств, 

що, зокрема, стосується явища «релігійного ренесансу», викликаного лібералізацією 

релігійної сфери після розпаду радянської політичної системи. В Україні у цей період було 

зафіксовано вражаючий ріст частки віруючих (аж до понад 70% населення), в той час як 

відповідний показник у пізньорадянському суспільстві лише наближався до 10% [11]. 

Згідно із результатами шостої хвилі Європейського соціального дослідження (ESS) 74,79% 

населення України відносять себе до певної релігії, що є досить високим показником у 

загальноєвропейському масштабі: сьоме місце з 23 країн-учасниць опитування (після Кіпру, 

Польщі, Португалії, Ірландії, Словаччини та Болгарії). Західноукраїнський регіон у цьому 

відношенні вирізняється іще вищими показниками як декларованої (88,5% мешканців 

регіону повідомили про те, що є релігійними людьми) так і практикованої релігійності 

(41,15% мешканців регіону принаймні раз в тиждень беруть участь в колективних 

релігійних практиках) [16]. 

Однією з тем соціологічних досліджень релігійної ситуації в Украні є роль релігійних 
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афіліацій у творенні загальносуспільсного (чи обмеженого) соціального капіталу, у 

формуванні суспільної солідарності чи, навпаки, у десолідаризації суспільства.Важливість 

теми дослідження зумовлюється тим, що сьогодні в українському суспільстві існує 

міжрелігійна напруга, що стосується, в основному, таких питань як: об’єднавчі процеси в 

українському православ’ї і пов’язана із цим зміна приналежності окремих парафій та 

культових споруд; різке звуження релігійних свобод громадян на окупованих територіях 

України; активна діяльність окремих конфесій за межами своїх «канонічних територій». 

Останній аспект найбільшою мірою стосується неопротестантських напрямків, і зокрема 

Свідків Єгови (надалі – СЄ) як таких, що активно поширюють своє вчення та залучають 

нових вірян. Про динамічність громад СЄ свідчить те, що впродовж останніх 20 років їхня 

кількість зросла з 13 до 63, тобто збільшилась у 4,8 рази [3, c. 52], а більше 90% вірян цієї 

конфесії не належали до неї від народження – середній стаж їхнього членства становить 4-5 

років [7, c. 8]. 

Згадана вище напруга виявляється у різних формах, включно із ініціативами 

формального обмеження діяльності СЄ [5]. Західноукраїнський регіон у цьому сенсі має 

свої особливості: у вимірі конфесійного складу, адже значну частку населення регіону 

складають греко-католики – 41,07% [16]; у вимірі загального рівня як декларованої так і 

практикованої релігійності; у рівні традиційоналізму і своєрідних «етнокультурних лінз», 

які спрямовують соціальні взаємодії у вимірі творення соціального капіталу [13]. 

 Метою цієї розвідки є з’ясуванню соціальних механізмів функціонування спільнот СЄ у 

контексті загальносуспільного і обмеженого соціального капіталу, солідаризації та 

десолідаризації в в західноукраїнському регіоні. 

Як відомо із теорії соціального капіталу, висока внутрішньогрупова інтеграція та сильна 

спільна ідентичність формують соціальні спільноти із вузьким радіусом довіри і так званою 

внутрішньою солідарністю, яка лише посилюється за умови зовнішнього тиску та 

дискримінаційних бар’єрів. Специфіка неопротестантських конфесій полягає у надзвичайно 

високому рівні внутрішньогрупової інтеграції, що може проблематизувати формування 

проникаючих соціальних зв’язків (cross-cutting social ties), які б інтегрували суспільство за 

межами конфесійних спільнот.  

Рівень розробки проблеми. Конфесії, які відносять до нового протестантизму з’явились 

і поширилися в Україні на рубежі ХІХ — ХХ століть. Початки діяльності Свідків Єгови 

(надалі – СЄ) в Україні датуються 1911 роком. У наступний історичний період радянська 

політика державного атеїзму найбільш деструктивно вплинула на ті конфесії, які 

відзначалися певною опозиційністю до влади (серед них, зокрема, і неопротестантські). 

Нелегальний статус, істотні утиски з боку влади, безперечно, вплинули на характер 

діяльності неопротестантських спільноти, посилюючи притаманний для них антиетатизм. 

На початку 1990-х років більшість протестантських громад країни легалізувалися і відтоді 

триває їхня інституціоналізація.  

Існує поважний корпус наукових праць, присвячених проблематиці співвідношення 

релігійності та поведінки у громадсько-політичній сфері [20]. Водночас, проблематика 

взаємозв’язку релігійності невеликих високоінтегрованих спільнот із соціальним капіталом 

суспільства висвітлена побіжно. У межах дослідження соціального капіталу роль релігійних 

спільнот розглядав Дж. Коулмен, який наголошував на функціональній ролі релігійних 

спільнот, зокрема, у формуванні сприятливого середовища для соціалізації молоді [15]. 

Протилежну інтерпретацію знаходимо у найбільшого популяризатора теорії соціального 

капіталу Р. Патнама. Останній, у праці, присвяченій традиції громадянської участі в Італії 

приходить до висновку про дисфунційний характер релігійних структур, як таких, що є 

відносно закритими, ієрархічними, партикулярними, а відтак генерують об’єднуючі 

соціальні зв’язки (англ. – bonding ties) та обмежену солідарність (англ. – bounded solidarity). 

Проте, у своїй пізнішій роботі під назвою «Граючи в кеглі наодинці…» автор наголосив на 

унікальній роль релігійних (і, зокрема протестантських) спільнот у творенні соціального 

капіталу Америки. Релігійна участь, принаймні в сучасних США, пов’язана із цілою низкою 
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форм діяльності, які виходять за вузькорелігійні межі і стосуються, зокрема, волонтерської 

благодійної діяльності [18]. 

Не всі автори поділяють таке бачення, в тому числі і ті, хто фокусував свої дослідження 

на соціальному капіталі пострадянських суспільств. Так, М. Оберг вважає, що стосовно 

Східної Європи слід враховувати те, що в умовах тоталітаризму церква (і як ієрархічна 

інституція, і як мережа спілкування парафіян та служителів церкви) була однією з 

небагатьох легально існуючих альтернатив до публічної сфери, цілковито опанованої 

політичним контролем. Зокрема, М. Оберг на підтвердження цієї тези нагадує, що у 

Західній Україні національне відродження та демократизація початку 90-тих років йшли 

поряд із відродженням церковного життя та релігійності, але, врешті, останні спричинилися 

до консервації своєрідних «негромадянських» моделей формування особистісних 

соціальних мереж [13]. 

Виклад основного матеріалу. У межах нашої розвідки використано метод 

напівструктурованих інтерв’ю, у яких респонденти (віряни СЄ) розповідали про різні 

аспекти свого життя у минулому та сучасному, зосереджуючись на питаннях зовнішнього 

тиску та упереджень, солідарності і довіри, змінах кола спілкування і колективних 

практиках у спільнотах СЄ. Емпіричну базу дослідження становлять 20 

напівструктурованих інтерв’ю із представниками конфесії СЄ, проведені влітку-восени 

2017 року. Учасники дослідження були обрані на підставі комбінації статусного методу та 

методу снігової кулі. Учасниками дослідження стали: 1) ті, хто звернулися до дослідників із 

метою реалізації своєї прозелітистської діяльності (10 осіб); 2) ті, кого порекомендували 

уже опитані як осіб з подібним життєвим досвідом – досвідом приналежності до спільноти 

Свідків (10 осіб).  

Усі респонденти проживають в Західному регіоні країни. За статтю респонденти 

розподілилися так: 12 осіб жіночої статі і восьмеро чоловіків. Це, очевидно, відбиває 

структуру спільнот вірних цих конфесій [10]. За віком респонденти переважно є особами 

літнього віку. Найдовший час перебування у складі спільнот СЄ серед респондентів 

становить 26 років. Найкоротший період перебування у складі нової конфесії – 2,5 роки.  

Найпопулярнішою відповіддю на питання про конфесійну приналежність до входження 

до неопротестанської спільноти була приналежність до православного християнства (12 

осіб з 20). Другою за популярністю відповіддю (6 осіб) була відповідь про вісутність 

визначеної конфесійної афіліації. Отримані дані релевантні до тих, які виявила українська 

дослідниця О. Назаркіна, яка у період 2000-2001 років опитала 300 респондентів – 

представників протестантських напрямків і виявмла, що основний склад громад на цьому 

етапі складається з людей, які вважали себе в минулому невіруючими (46% опитаних) або 

віруючими Православної церкви (32%) [7]. При цьому чинниками дефекції були уявлення 

як про певні доктринальні так і про не пов’язані з доктриною та обрядовістю аспекти 

функціонування релігійних організацій.  

«Я не знаю куди йдуть кошти, які збирають в звичайних церквах, в греко-католицьких чи 

в православних… Зараз я знаю, що вони не йдуть на належні цілі» (Марія, 53).  

«В вищих ешелонах релігійних організацій є корупція. Наприклад, право Симонії – те, 

що церковні посади купувалися за гроші іпродавалися за гроші... Надмірна спрямованість 

на матеріальні справи» (Лариса, 54).  

«Кожна церква це організація і то досить корумпована. Багато церков функціонують не 

для тогощоб помогти людям, а йдуть в ногу з бізнесом» (Надія, 50).  

«Більшість церков сконцентровані на тому щоб заробити гроші. Пожертви... От 

привозили плащаницю. Якщо взяти логічно то хустина не могла стільки часу зберігатися» 

(Олександра, 19). 

У науковій літературі описуються кілька типів конверсії за ступенем самостійності та 

цілеспрямованості. Це: 1) цілеспрямований самостійний пошук нової конфесії; 2) 

медіаційний вплив осіб із оточення особи; 3) прозелітистський вплив представників певної 

конфесії. Можуть існувати проміжні чи змішані типи. У близько третині випадків, 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

14 

приєднання до нової релігійної спільноти відбувалося завдяки так званим слабким зв’язкам: 

знайомі знайомих ставали посередниками у знайомстві з новою релігією та спільнотою 

вірян.  

Дослідження підтвердило наявні раніше дані про надзвичайну інтенсивність релігійного 

життя неопротестантів. Так, зокрема, наявні кількісні дані вказують на те, що лише кожен 

п’ятий українець ходить до церкви щотижня [2]. Зокрема українці, які вважають себе 

православними, зазвичай, ходять до церкви лише на релігійні свята. Частіше, ніж раз на 

тиждень відвідують релігійні служби, зібрання, служіння 2,9% віруючих УПЦ 

Московського Патріархату, 3,2% УПЦ Київського Патріархату, 0,4% – інших православних, 

7,1% – греко-католиків, свідчить опитування Центру Разумкова, проведене в 2016 році [8]. 

Натомість усі опитані СЄ щонайменше двічі на тиждень беруть участь у релігійних і 

позарелігійних колективних практиках разом з іншими членами своїх спільнот. Це: 

місіонерська робота (респонденти вживали терміни «ходити в палатку», «стояти на стенді», 

«проповідувати від дому до дому», «роздавати журнали»), функціонування так званої 

«домашньої церкви», церковний хор, суботня школа для дітей і підлітків, суботній обід в 

молитовному домі.  

Висока інтенсивність колективних практикє інструментом трансформації особистісної 

мережі новонаверненого: старі соціальні зв’язки витісняються чи послаблюються, а на їхнє 

місце приходять нові високоінтенсивні і різнопланові (релігійні та позарелігійні) зв’язки з 

членами спільноти. Ціною такої трансформації часто виступає розрив або послаблення 

сімейно-родин зв’язків.  

«Родичі, звичайно, думали, що це якась секта. Коли пройшов час вони побачили, що я 

стала зовсім іншою. Не такою як була колись. Що я стала кращою, добрішою. Господь мене 

змінив… Зараз у нас дуже добрі відносини. Я молюся за них» (Марія, 53). 

«Батьки були здивовані, розчаровані. Довго не розмовляли зі мною. Не розуміли – для 

чого я це зробила» (Наталя, 40).  

«Було проблемно, але вони вже звикли, змирилися. Були конфлікти сімейні» (Оксана, 50).  

«Мама була спочатку «за», коли я вивчала Біблію. Потім вона стала дуже проти, тому що 

я ходила проповідувати. Вона вважала, що це не має сенсу. Мені за це нічого не платять.... 

Вона вважала мене не фанатиком, але щось до того схоже. В тата була агресія. Він 

погрожував» (Олександра, 19). 

Альтернативою до такої моделі трансформації особистісної соціальної мережі 

новонаверненого є групова конверсія, коли особистісна мережа неофіта поглинається 

спільнотою вірян. У восьми з двадцяти інтерв’ю було зафіксовано згадки про групову 

конверсію, яка реалізується всією сім’єю.  

«Після того як вся наша сім’я вступила до СЄ життя стало веселішим, яскравішим... 

Біблію знають від першої сторінки до останньої всі. Вся сім’я, діти...» (Світлана, 43). 

Сімейно-родинні відносини у випадках групової конверсії описуються респондентами 

позитивно.  

«В той момент всі мої знайомі були в церкві (СЄ) тому вони дуже зраділи…» (Тетяна, 

23).  

«Знайома нас з мамою запросила на зібрання. І так, потихеньку, маючи більше знань я 

через рік охрестилася…» (Олександра, 19).  

«На мене вплинула моя подруга. Вона і вся її сім’я прийшли до конфесії СЄ» (Світлана, 

43).  

«Приєднатися до СЄ це було моє бажання. І бажання мого чоловіка. Ми разом… Хоча в 

нас відносини з чоловіком і до того були добрі – вони і далі розвиваються, поліпшуються» 

(Світлана, 57). 

У інтерв’ю ми з’ясували оцінки респондентів щодо того, яким чином у суспільстві 

загалом сприймаються їхні теперішні конфесії (чи мають місце негативні ставлення та 

дискримінація), а також щодо того, яким є ставлення державних органів щодо цієї конфесії. 

Ми виявили, що майже усі респонденти згадували про негативне ставлення до СЄ у 
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суспільстві.  

«Називають що то єврейська віра. Що то євреї свинини не їдять. І субота… кажуть що 

«ваша єврейська віра, а євреї продали Христа...» (Лариса, 54). 

«Я думаю, що у багатьох людей є упередження про те, що ті нові християни вони нудні, 

їм нічого не можна. Там нецікаво взагалі і навіщо туди йти…» (Ірина, 27).  

«Дехто каже, що ми секта, що ми стоїмо на стендах за гроші. Дехто каже, погано, що ми 

поза політикою бо треба йти на вибори... Дехто каже що ми є екстремістами...» 

(Олександра, 19).  

«Є різне ставлення. Залежить від освіти. Від морального стану. І від виховання… 

Негативне ставлення зустрічав багато разів: ви сектанти!!!» (Іван, 63). 

Водночас було зафіксоване і уявлення СЄ щодо позитивної стереотипізації їхньої 

спільноти у суспільстві. Так, кілька опитаних згадали про те, що працедавці охоче беруть на 

роботу СЄ (як індивідуально так і колективно), оскільки мають уявлення про високу етику 

та прихильність до здорового способу життя останніх.  

«Я знаю, що багато роботодавців хочуть щоб до них на роботу йшли СЄ. Бо вони знають, 

що Свідки будуть чесні, не будуть красти, будуть дуже слухняні на роботі, не будуть 

пити...» (Олександра, 19).  

Структурно і символічно високоінтегровані спільноти пов’язані не тільки інтенсивними 

відносинами, а й зобов’язаннями, обігом різнопланових ресурсів та так званою мережевою 

довірою. Мережева довіра є передумовою високого рівня конформної поведінки та 

виконання зобов’язань в межах мережі [14]. Як зазначає з цього приводу Р. Старк:«члени 

спільнот СЄ вимушені дотримуватися досить суворих стандартів поведінки. Нормативний 

тиск у їхньому випадку є неформальним, здійснюється вузьким і близьким до людини колом 

друзів. Водночас, Свідки бачать себе не об’єктом контролю, а його суб’єктом, зауважує 

дослідник [21].  

Якщо йдеться про ставлення держави то усі респонденти зазначили про відсутність 

дискримінаційних заходів чи бар’єрів з боку держави.  

«Я знаю що органи влади поважають СЄ тому, що вони законослухняні, сплачують 

податки» (Олександра, 19).  

Водночас прозвучала і згадка про державний фаворитизм:  

«Зі сторони держави є особливе ставлення до православних, ну і до греко-католиків бо їх 

багато. Ну а до інших – я би не сказала» (Марія, 26). 

Висновки. Ми виявили, що істотний ріст спільнот СЄ відбувся у період після 1991 року, 

тобто у період загострення економічних та політичних кризових явищ та масового 

поширення аномічної деморалізації [6]. Одним із пояснень може бути те, що в сучасному 

українському суспільстві релігійна приналежність виступає одним із чинників подолання 

таких кризових явищ на індивідуальному рівні. Відповідно, одним із чинників звернення до 

релігії стає прагнення відновити життєві орієнтири та знайти референтну групу [1].  

Спільноти СЄ залишаються значною мірою відосібленими від загальносуспільного 

публічного і політичного дискурсу, хоча впродовж останніх років і посилилася їхня 

інтеграція до загальносуспільних процесів. Соціальний капітал спільнот СЄ є, по-перше, 

«культурно об’єднуючим» (від англ. – bonding social capital), та, по-друге, статусно 

сполучаючим (англ. – status-bridging social capital). Об’єднуючим він є у тому сенсі, що 

йдеться про високоінтегровану, відносно гомогенну у вимірі культури, ідентичності та 

практик спільноту з інтенсивними соціальними зв’язками, а входження до складу спільноти 

передбачає витіснення (чи послаблення) інших (зокрема, національних та громадянсько-

політичних) ідентичностей новою ідентичністю вірян. Соціальний капітал СЄ є статусно-

сполучаючим, оскільки у їхніх межах взаємодіють «власники» різних «об’ємів» влади, 

престижу, капіталів у різній формі. Завдяки включеності у високоінтегровану мережу різні 

форми ресурсів стають доступними усім членам спільноти, в тому числі і представникам 

вразливих соціальних груп. Відтворення особистісних соціальних мереж вірян цієї конфесії 

відбувається таким чином, що посилюються сильні зв’язки і послаблюються слабкі зв’язки. 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

16 

Відповідно, підвищується вкоріненість окремого вірянина в структуру спільноти, 

узалежнення від неї, солідаризація із цілями її діяльності. Таким чином, соціальний капітал 

СЄ не сприяє формуванню так званих проникаючих соціальних зв’язків (crosscutting social 

ties) і в цьому сенсі є проблемною основою творення загальносуспільного соціального 

капіталу. Водночас соціальний капітал СЄ відзначається динамікою, яка з часом послаблює 

ізольованість спільнот цього релігійного напряму. Додатковим чинником у цьому процесі є 

істотне погіршення ситуації із релігійною свободою на окупованих територіях України, на 

яких протестантські конфесії були змушені вдатися до деінституціоналізації, згорнути 

діяльність у публічному просторі, уникаючи можливих утисків [19; 22; 23]. 

 

Література 
1. Буга Є. Протестантизм в українському суспільстві: історія виникнення та специфіка функціонування / 

Є. Буга // Релігія та Соціум. – 2012. – №2(8). – С. 161-163.  

2. В Україні зменшилась кількість віруючих – дослідження Центру Разумкова [Електронний ресурс] 

Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/67086/Станом на 

24.05.2017 

3. Лешан В. Релігійна ситуація на Буковині: історичне підґрунтя, нинішні реалії та тенденції змін / В. 

Лешан // Релігія та Соціум. – 2010.– No2(4). – С. 49 – 55. 

4. Луців О. Особливості індивідуальної релігійності в контексті конфесійної приналежності в сучасному 

українському суспільстві / О. Луців // Український соціум. – 2015. - № 2. – С. 7-16. 

5. Львівські депутати проситимуть Верховну Раду заборонити в Україні діяльність «Свідків Єгови». ЗІК. 

http://old.dailylviv.com/news/3493?fbclid=IwAR1bbq6Au1Oy7NJrMpS757y1EY1PI0mc-

Qb6kS05pGCXI40UEDqe3cpPaYQ21/12/06 

6. Миронович Д. Соціологія релігійної конверсії та новітні релігійні організації в Україні: досвід 

автобіографічного аналізу / Д. Миронович // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 

суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна – 2010. – С.542-548. 

7. Назаркіна О. Соціальне обличчя протестантських громад на межі тисячоліть / О. Назаркіна // Людина 

і світ. – 2001. – №11-12. – С.8-12. 

8. Православні в Україні значно рідше віруючих інших конфесій ходять до церкви – опитування 26 

травня 2016. Релігійно-інформаційна служба України. [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/63507/  

9. Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційні матеріали / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.razumkov. org.ua.  

10. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку 17 січня 2017. [Електронний ресурс] 

Режим доступу: 

https://risu.org.ua/ua/library/books/autors/liubaschenko/history_of_protestantism_in_UA/vlub_history_14/65

792/ Станом на 22.09.2017. 

11. Филипович Л. Трансформація функціональності релігії в сучасну добу: причини і наслідки / Л. 

Филипович // Українське релігієзнавство: науковий бюлетень. Релігія в проблемах її структури і 

функціональності / за наук. ред. А. Колодного,. – К., 2016 – No 78. – С. 61-67. 

12. Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне дослідження / [І. Бекешкіна, 

Т.Печончик, В.Яворський та ін.]; під заг. ред. Т. Печончик. – Київ, 2017. – 308 с. 

13. Aberg M. Putnam's social capital theory goes east: a case study of western Ukraine and L'viv // Europe-Asia 

Studies. – 2000. – vol. 52. - № 2. - P. 295-317 

14. Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology. 1988. 94: 

95-120. 

15. Coleman J. Foundations of social theory. – Cambridge: Belknap press of Harvard University press, 1990. – 

1014 p. Р. 336. 

16. ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file edition 2.3. NSD - Norwegian Centre 

for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. 

17. Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. 

Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2014. World Values Survey: Round Six – Country-Pooled Datafile 

Version: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. Madrid: JD Systems Institute. 

18. Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & 

Schuster. С. 66 

19. Savvateev E., B. Kinaschuk. Faith and War: How Conflict Changed Protestantism in Ukraine / Hromadske 

international. https://en.hromadske.ua/posts/faith-and-war-how-conflict-changed-protestantism-in-ukraine 10 

January, 2018 

20. Smith C. The Spirit of Democracy : Bas e Communities, Protestantism, and Democratizatio n in Latin 

Americ a // Sociology of Religion. - 1994. - V. 55, № 2. - P. 119-143  

21. Stark R. Why the Jehovah’s Witnesses grow so rapidly: a theoretical application / R. Stark, L. R. Iannaccone 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/67086/Станом%20на%2024.05.2017
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/social_questioning/67086/Станом%20на%2024.05.2017
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624215
http://old.dailylviv.com/news/3493
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
https://en.hromadske.ua/posts/faith-and-war-how-conflict-changed-protestantism-in-ukraine


Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

17 

// Journal of Contemporary Religion. 1997. 12, 2:133-57. 

22. Statement of Evangelical Churches of Ukraine on Religious Persecutions in Donetsk and Luhansk 

Regionshttp://www.irf.in.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=420:1&catid=34:ua&Ite

mid=61 Wednesday, 23 July 2014 

23. Terror in occupied territories of eastern Ukraine: IRF published the facts of religious persecutions Thursday, 

25 October 2018 Retrieved October 21, 2018 

https://www.irf.in.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=457:1&catid=34:ua&Itemid=61 

 

O. Demkiv 

R. Savchynskyy 

SOCIAL CAPITAL OF JEHOVAH'S WITNESSES COMMUNITIES IN WESTERN 

UKRAINE REGION 

 

The social capital of the Jehovah's Witnesses communities in the Western Ukrainian region is 

considered with special attention to the phenomena of bounded and general social solidarity, the 

radius of trust, bonding and bridging social capital. The article is based on the empirical material 

of 20 semi-structured interviews with Jehovah's Witnesses. It is concluded that the social capital of 

the CE communities is: 1) "culturally uniting" and is conditioned by high symbolic integration and 

intensity of social interactions; 2) integrative in status dimension, since within these communities 

the "owners" of different "volumes" of power, prestige, capital in different forms interact; 3) the 

social capital of the CE does not contribute to the formation of so-called penetrating social ties 

(crosscutting social ties) and in this sense is a problematic basis for the creation of the 

universalistic social capital; 4) is characterized by a dynamics that weakens the isolation of the 

CE communities. 

Key words: social capital, Jehovah's Witnesses, limited social solidarity, bonding and bridging 

social capital.  
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MECHANISMS OF COOPERATION BETWEEN THE INSTITUTE OF EDUCATION 

AND THE SOCIETY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 

Summary. The analysis of the essence of the institute of education in modern information-

oriented society as a driving force in the society development, influencing all forms of public 

production, is getting particularly relevant, as it is becoming an important factor in the formation 

of the individuals’ development.  

The institute of education as a social institution serves as a certain type of social interaction 

between people, their spiritual growth, formation of their consciousness, formation of 

communication forms, and exposure of a more socialized individual to a higher informational 

level.  

The most socially significant functions of the education system include: preparation of a new 

generation of experts, representatives of different professions for the working career; introduction 

of an individual to social relations, as well as commonly accepted standards values in society; 

association of people in different social groups; movement of individuals and groups between 

social strata (social mobility); personality development, etc. However, the results of numerous 

studies argue that the state is not capable of coping with most of these tasks. In our opinion, the 

main reason for this is the contradiction between the constantly growing dynamics of social 

processes and the conservatism of education. Education grew from being a personality formation 

tool (social procurement) to becoming an independent social phenomenon that provides various 

options for social reality development. 
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Object of the study. The development of the institute of education and society in the present 

context. 

Subject of the study. Identification of the mechanisms and prospects of cooperation between 

the institute of education and the society in the context of globalization.  

Keywords: institute of education, society, critical thinking, social intelligence, globalization, 

moral and cultural values. 

 

The degree of scientific development of the issue. Changes in education as a social system, 

the functioning of education as a subsystem of society, mechanisms of mutual changes in society 

and education are a problematic area for scientific research of many scientists. Representatives of 

various scientific schools differ in their perceptions of the determinants of social change. Some of 

them consider the cultural factor to be determinant, others believe it is the economic one. Different 

functionalist, structural-functionalist, systemic, conflictive theorizations, which are represented by 

the classics of sociology A. Comte, H. Spencer, E. Durkheim, K. Marx and others, are also singled 

out. At the present stage, issues of transformations in post-Soviet societies are explored by Y. 

Holovakh, T. Zaslavska,N. Panina and others.  

As for the consideration of education as a subsystem of society, the theoretical basis of the 

research was laid by H. Spencer, E. Durkheim and others. The exploration of theoretical and 

methodological issues of education were continued in the works of M. Andreyev, V. Astakhova, 

P. Bourdieu, M. Meier, N. Smelser, A. Touraine and others. 

Among the scientists which overtly or covertly discussed the issues of interaction between 

society and education one can distinguish N. Aitova, V. Lisovskiy, D. Konstantinovskiy,O. 

Shkaratan. 

It stands to mention the research on issues of modern society by such scholars as D. Bell [2] P. 

Drucker [4, p. 67-100]; P. Drucker [5], M. Castells [3, p. 292-308]. Extensive research for this 

issue is also presented in the works dedicated to the analysis of modern educational space by H. 

Ball [1] and A. Valytska [14]. 

It is conceivable that speculations on the transformation of society in the context of 

globalization are possible only when there are profound qualitative changes at the level of value-

based consciousness of individuals and groups. According to I. Nechytaylo, “The process of social 

transformation takes place in a certain subjective-cultural continuum, when the internal state of the 

subject becomes the image of a new society, its sub-active projection”. The transformation of the 

internal state of the subject means the development of spiritual and moral qualities (of those who 

are taught) and pedagogical skills (of those who teach) [10, p. 496].  

Statement of basic materials. 

The twenty-first century society, the one we live in, is increasingly referred to as "postmodern", 

"post-industrial", "informational", "society of knowledge", therefore it is not unreasonable to 

assume that education is a major asset of it. The command of intellectual and cultural potential is 

the main goal in the formation of a new type of modern individual. 

Obviously, the educational system of Ukraine requires change, as the external and internal 

social environment changes. In the development of the modern educational system there is a shift 

of the main emphasis on the assimilation of information on the development of independent, 

critical-reflexive thinking. Brazilian teacher P. Freire argues that education is the institution that 

enables a person to develop a practical attitude to reality, interfere with and integrate with their 

context of reality. The scientist is convinced that changing society is possible only through the 

mediation of "critical intervention in reality", which begins with the formation of critical thinking 

in education. And the simple (non-critical) perception of reality, after which there is no critical 

intervention, is not capable of changing the world. Along with the development of critical thinking 

the maturation of social power of individuals and groups occurs, and the social reality 

transformation factor develops and gathers momentum [6]. Educational priorities shifted from the 

amount of information learned to the ability to work with it and use it in real life. As a result, 

mental activity is a self-articulated and reasoned personal opinion of a person that is not controlled 
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by outside forces, but controls the information situation and provides a proper assessment of 

reality. 

Due to the development of critical thinking during the educational process, the production of 

own knowledge increases, rather than the provision of young people with a list of knowledge. The 

generations that are able to create and develop the values of civil society are formed. A person 

becomes the subject of education. 

In our opinion, one of the threats we are hanging on today's education system is the 

virtualization of the educational space, which leads to the distancing of those who are learning 

from those who teach. Most importantly, the educational environment, which is the subject of 

education and socialization in education, is being abolished. The popularity of distance education 

institutions can lead to a violation of the important functions that were traditional in the institute of 

education and related to the broadcast of knowledge and culture, as well as the provision of the 

process of socialization. These processes, of course, are logical in postmodern society, but they 

lead to a reduction in the educational significance of traditional forms of learning, such as lectures 

and seminars, reducing the cultural significance of the book, and increasing the weight of students' 

self-directed learning. However, the opportunity to assess the ability of students to make 

conclusions, to think creatively, etc. is reduced, which is the key to successful adaptation and self-

realization of the individual in a modern society, a postmodern society. 

The aforementioned statements can be confirmed by the sociological survey conducted by the 

Razumkov Center Sociological Service from October 26 to November 1, 2018 in all regions of 

Ukraine with the exception of Crimea and the occupied territories of Donetsk and Luhansk 

Oblasts. 2013 respondents aged 15 to 59 were surveyed. The theoretical sample error is 2.3%. 

Unfortunately, the situation is, that within that year only 62% of Ukrainians have read at least one 

book. In general, they have a television, Internet and social network priority. This is evidenced by 

the Ukrainian study "Ukrainian Reading Publishing Data 2018", carried out by the cultural 

publishing project “Chytomo” in conjunction with the digital publishing house GUTENBERGZ, 

in collaboration with the Razumkov Center Sociological Service. This was announced on the 

presentation of the research co-founder of NGO "Chytomo" Iryna Baturevych. Reading is ranked 

5th in leisure time, 11% do it every day, 17% - several times a week, 20% - several times a month, 

21% - several times a year, 31% never read books [15]. 

A mind that is capable of critical thinking and reacting to the environment that is constantly 

transforming becomes the product of specific human labor, in particular intellectual. In this case, 

the social status of a person is determined by the level of their awareness. That is, the world 

outlook, knowledge, civic position the younger generation will enter the society with depends on 

the quality of education. 

Subsequently, the socio-psychological qualities of the development of critical thinking 

emphasize such an important component as high social intelligence, that is, the ability to correctly 

understand human behavior, understand the logic of situation development, the ability to 

understand causal relationships and predict the behavior of people in society [8]. 

 It is important not only to use critical thinking, but above all to understand the essence of this 

phenomenon in order to have a better mastery of critical thinking as a practical skill. Therefore, 

obtaining knowledge on the basis of this socially significant phenomenon, and in the further 

development of this skill is the primary task of educational institutions [9]. An important element 

in the realization of this task should be both one-direction and mass approach, which can be 

achieved through education, that is, the social system, that social institution, which virtually every 

person goes through.  

Systemic changes in society are inextricably linked with changes in the system of values, as in 

modern society, culture is characterized by a certain integration with social structure. According to 

N. Panina, the author of the normative-personal concept of social transformation, a set of basic 

values and norms of all members of society forms the basis of its consolidation and counteracts its 

collapse as a system [11, p. 30-32]. 

According to L. Sokuryanska, in the modern Ukrainian society the formation of the axiological 
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field of the individual does not end with the attainment of majority. In modern social conditions, 

this process is delayed [13]. 

Thus, the ultimate goal of education is to form such a person that becomes a full-fledged 

subject of social activity, an active creative potential, which understands its responsibility not only 

for personal actions, but also those that occur in society. This goal should be in the priority of any 

modern educational institution, regardless of its form of ownership, level or degree of 

accreditation. The basis of such activity is the translation of personality-formative knowledge, 

which is based on the constant values, ideas of humanism [10]. The quality of education in this 

case will be determined by the progress of the person who will receive it, in realizing personal 

potential, in the ability to live and work with dignity, in improving the quality of their own lives, 

in the desire of constant self-development. 

The new social transformation is forced to raise and solve such issues that have not arisen 

before. That is, today it is necessary to put emphasis on the society of morals and culture, which 

stipulates not so much market, but rather many other types of self-regulation, forming and 

socializing a person not only within the family, relatives, neighbors, professional team, but also 

society as a whole, which is impossible to be replaced by economy or narrowed down to it. The 

agenda should include issues of ethics and responsibility, that is, the formation of a high moral 

person who can use knowledge in favor of people. In these conditions, it is only necessary to 

beware of the misuse of critical thinking, which can lead to significant changes in the value-

semantic level, if used as the only possible way of thinking. 

A person must learn meaningful and effective functioning in a globalized world, that is, to 

develop the ability to constantly replenish personal knowledge, to acquire information, to 

demonstrate creative abilities, that is, to use education as a means of expanding and realizing life's 

potential. 

In the period of overcoming the deep socio-economic crisis, which struck all spheres of society, 

the higher school becomes the most important link between the social sphere and the sphere of 

material production. Ensuring the competitiveness and development of the intellectual potential of 

the country, which depends to a large extent on the efficiency, quality and content of the 

educational system, becomes a priority task. 

This is evidenced by the national sociological survey "Education in Ukraine" on the problems 

of the state of education, corruption in education and the attitude of citizens to the External 

independent testing. The survey was conducted from December 2 to December 12, 2016, by the 

Democratic Initiatives Foundation named after Ilko Kucheriv, together with the "Ukrainian 

Sociology Service" company. A total of 1,808 respondents were interviewed according to the 

national quota of the population, representing the population of Ukraine (18 years and over) by 

sex, age, type of settlement and regions. The survey was conducted in all regions of Ukraine and 

in the city of Kyiv, except for the occupied territories of the Donbass and the annexed Crimea and 

the city of Sevastopol.  

The maximum random error of the survey (without taking into account the design effect) does 

not exceed 2.5% with a probability of 0.954. Among the main questions to the respondents were: 

the problems of education improvement, both higher and secondary, in the society are considered 

important (as such these problems are considered by a little less than 3/4 of the population), more 

than a quarter of the population classifies them as a priority. Instead, about a quarter of those 

surveyed consider these issues to be minor. At the same time, the quality of both secondary and 

higher education is estimated by the majority of the population at an average level (approximately 

at the level of 3 points on a 5-point scale, where 1 is very low and 5 is very high); The main 

positive achievements of the higher education of the population is that it gives good professional 

and outlook knowledge (45% and 51% of respondents agree respectively, but 32% and 27% of 

respondents do not agree). However, negatives prevail: only 26% of the population agree with the 

statement that higher education in Ukraine offers opportunities to find a good job (56% disagree), 

as many as 26% believe that higher education gives everyone equal opportunities to study for free 

(58% disagree with this). An ambiguous distribution of public opinion as to whether higher 
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education can be realized by the most capable and talented people (43% agree with this statement, 

but 37% do not); Education abroad. A little more than a quarter (27%) of the population would 

like to study abroad (39% of them in 2015), and only one third of the respondents would like to 

send their children to study abroad (in 2015 there were 45%). It is noteworthy that the number of 

those who would not wish to send children to study abroad (33%) prevails the number of those 

who would like to, but lack such ability (28%); Almost half of the population supports the 

proposal to return colleges and technical schools to the system of secondary specialized education, 

while a year later, this figure was somewhat lower - 46%, and the previous year, on the contrary, it 

was substantially higher - 61%. A vast majority of the population (71%) believes that the 

correspondence form of study at universities should be preserved, whereas in 2015 this opinion 

was shared by 67% of respondents, and in 2014 - by 73%. About a third (35%) of all able-bodied 

population is in need (in varying degrees) of advanced training courses. In 2015 there were 43%, 

and in 2014 - 51%; About one third of respondents this year noted that among the most serious 

problems of Ukrainian higher education: the corps of the teaching staff of universities (37%, while 

in 2015 - 50%), the failure to recognize diplomas of Ukrainian universities in other countries of 

the world (34% vs. 47% in 2015), the inconsistency of teaching with the requirements of the labor 

market (32% as well as last year) and the weak material and technical base of universities (32%, in 

2015 - 27%). According to the population, the primary steps to improve the quality of higher 

education should be the following: to combat all forms of corruption and dishonesty in universities 

(bribes, writing courses and diplomas, etc.) - 44% (in 2015 - 59%), stimulating scientific activity 

in higher education (39% vs. 32% in 2015), salaries of teachers - 37% (in 2015 - 38%), 

establishing cooperation with the best world universities - 35% or more linking teaching with the 

needs of the future profession - 33% (in 2015 - 37%) [17]. 

In the light of the above, it is education that should help human beings and humanity respond to 

the challenges of a new era. The purpose of the modern educational system is to develop a person 

capable of self-realization, as in this process the personal experience of the individual is formed. 

Ukrainian scientist and statesman V. Kremen points out "...the need to ensure a high human 

function in conditions where the change of ideas, knowledge and technologies occurs much faster 

than the change of generations of people, the education system should also find rational schemes 

of the relationship between the avalanche-like development of knowledge, high technologies and 

human ability to creatively master them ... " [7, p. 7]. 

Conclusions. To sum up, education and culture are the main factors in the development of the 

material and spiritual wealth of society due to its unique mission for the growth of intellectual 

capital - knowledge and competences of a person, social stability and effective provision of 

employment, increase of national income, reduction of poverty, growth of the level of culture of 

production and consumption, the quality of life improvement. 

In order for the society to develop and progress, drastic actions and transformations in 

education are necessary. The primary importance in this situation is acquired by educational 

institutions. The condition for the formation of a "knowledge society" is a reinterpretation of the 

role of education in the life of every person and society as a whole. The twenty-first century poses 

new, higher and more complex challenges, which can only be accepted by a highly educated 

society. The transition to a new type of society will be possible only through the growth of the 

educational resource of both a certain individual and society as a whole, which will provide 

conditions for a full-fledged life in a multidimensional socio-cultural space [12]. Therefore, it is 

necessary to find the best possible forms of development of society and education (scientific 

research), to promote the development of critical thinking (problem-oriented learning), creative 

potential of the individual, and to form a highly-qualified personnel potential for the educational 

sphere. In the context of national revival and democratic state development, critical thinking will 

become not only a consequence of a democratic lifestyle, but also a factor in its formation. 
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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ТА СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ЯК ФАКТОР 

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

 

У статті досліджено роль управлінської культури у мотивації та розвитку персоналу. 

Розкрито основи управлінської культури керівників, нові вимоги до загальної культури 

управління колективом, а також проаналізовано як різні стилі керівництва впливають на 

мотивацію персоналу. Виявлено, що позиції роботодавців поступово трансформуються, 

стають більш соціально орієнтованими, відбуваються пошукинових форм ефективного 

управління персоналом. 

Ключові слова: управлінська культура, стиль управління, керівник, лідер, мотивація, 

ефективне управління, персонал організації. 

 

Постановка проблеми. Культура управління є своєрідним індикатором, що свідчить про 

ступінь цивілізованості відносин в суспільстві. Її стан важливий для діагнозу самого 

суспільства, оскільки прогрес людства бачиться в посиленні ролі культури в детермінації 

людської життєдіяльності. В ситуації глибоких змін в сучасному українському суспільстві 

істотно змінюється і його управлінська культура. Останнійпритаманні сьогодні ті ж кризові 

явища і ті ж (можливо, не настільки значні) позитивні набуття, які характерні для 

суспільства в цілому. Дослідження феномена сучасної управлінської культури дуже 

важливе як в теоретичному, так і особливо - в практичному сенсі. Якість управління і 

керівництва найважливіший фактор життя суспільства в усі періоди його розвитку. Але ще 

більш важливий він в кризовій ситуації. Без належного врядування вихід з кризи взагалі 

неможливий і соціальна катастрофа неминуча. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Передумови виникнення, формування та 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2588821-tb-internet-abo-knigi-sociologi-rozpovili-ak-ukrainci-provodat-dozvilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2588821-tb-internet-abo-knigi-sociologi-rozpovili-ak-ukrainci-provodat-dozvilla.html
https://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-umovakh-reformi-zmini-gromadskoi-dumki_2016
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розвиток управлінської культури у своїх працях досліджували такі вчені, як Ч. Хенді, В. 

Іванова, В. Патрушева, Ю. Афоніна, В. Добренькова, А. Жабина та ін. 

Вплив управлінської культури на мотивацію працівників став предметом дослідження 

таких науковців: А. Маслоу, К. Безгіна, А. Гончарука, Р. Танненбаума та ін. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі не має єдиних підходів до 

визначення поняття «управлінська культура». Управлінська культура - це і наука, і знання 

про способи впливу на людей, це особистісні якості, вміння працювати з людьми, які 

залежать від освіти, досвіду і лідерських рис, грамотно викладати свої думки і добре 

виглядати. 

Носіями управлінської культури є звичайно ж люди. Але в організаціях з стабільною 

управлінською культурою вона зазвичай відділяється від людей і стає атрибутом організації, 

що активно впливає на персонал і керівництво організації, що модифікує їх поведінку у 

відповідності з тими нормами, принципами та цінностями, які становлять її основу. 

В.В. Кузнєцов розглядаючи управлінську культуру керівника як цілісну динамічну 

систему, представляє її у вигляді компонентів, що характеризують особистість, рівень її 

спілкування та професійну діяльність. В якості основних компонентів управлінської 

культури він визначає такі: 

1. Світоглядний компонент: переконання, інтереси, переваги, орієнтації керівника. 

2. Аксіологічний компонент полягає в цінностях управлінської праці керівника. 

3. Практичний компонент управлінської культури керівника розкриває характер їх 

взаємодії з підлеглими, методи, форми планування, організації, мотивації, контролю, 

управлінські прийоми і техніки, рівень володіння інформаційними технологіями, 

документуванням. 

4. Творчий компонент тісно пов'язаний з практичним і виявляється в здатності керівника 

нестандартно підходити до питань планування, організації, мотивації і контролю. 

5. Рефлексивно-проектувальний компонент проявляється в рефлексивно-розумовій 

культурі керівника, в самореалізації його сутнісних сил [4, с. 42-46]. 

У дослідженні, проведеному О.Л. Кумунджиєвою управлінська культура, будучи 

соціальним феноменом, специфічним проявом загальної культури одночасно виступає як: 

специфічний спосіб діяльності, професійне явище, інтегративною динамічною властивістю 

особистості керівника, міра і спосіб творчої самореалізації особистості в різних видах 

управлінської діяльності [5, с. 33]. 

Отже, управлінська культура є якісним показником діяльності людини в системі 

взаємовідносин, які визначаються специфічною ієрархією керівництва і підлеглості. 

Високий рівень управлінської культури, є показником професіоналізму і входить 

вкомплекс різнорідних якостей і характеристик, що сформувалися в процесі історичного і 

соціокультурного розвитку управлінської діяльності. Оволодіння управлінською культурою 

- складний і тривалий процес, який вимагає не тільки істотних зусиль, а й певних задатків у 

людини [6, с. 92]. 

Культура управління виступає основою життя і розвитку організації, тому більшість 

дослідників вивчають саме управлінську культуру організацій. Так, наприклад, М.А. 

Васьков дає наступне визначення управлінської культури організації: «система, що 

складається з цінностей і визначених ними методів здійснення управлінської діяльності, що 

виражаються в певних функціях» [2, с. 68]. 

Багато у чому управлінська культура керівника залежить від особливостей особистості 

людини, від його лідерських якостей, які визначають його управлінський стиль. Виділяють 

наступні стилі управління: авторитарний, демократичний,ліберальний, ситуативний. 

За результатами аналізу стилів керівництва авторитарний одержує найбільше негативних 

ознак, оскільки переважно пов’язаний з адміністративними методами управління. Водночас 

він є найбільш оптимальним для кризових, конфліктних ситуацій [7, c. 24]. Авторитарний 

лідер використовує адміністративні методи впливу, щоб самостійно приймати рішення і 

часто нав’язує їх підлеглим. Колектив не сприймає такого керівника, а в разі негативного 
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управлінського результату – вороже. Підлеглі не йдуть за таким лідером, оскільки вони 

підпорядковуються його владним повноваженням. Керівник-лідер у цій ситуації 

спрямований лише на виконання виробничих завдань. Інтереси працівників йому досить 

далекі, тому вони працюють за інерцією, з низькою ефективністю . Керівник не дає 

можливості підлеглим виявляти ініціативу і суворо контролює їх дії [9, c. 70]. 

Даний стиль передбачає колосальну різницю в освіті між лідером і підлеглими, а також 

мотивацію співробітників у вигляді грошової винагороди. Інтереси справи ставляться 

значно вище інтересів людей, в спілкуванні переважають різкість і грубість, критика на 

адресу керівника не прийнятна, адже тільки він знає фактичний стан справ в колективі і 

перспективи подальшого розвитку. Переважаючими методами управління в цьому стані є 

накази, покарання, зауваження, догани, позбавлення різних пільг [8, c. 5-6].  

В основі авторитарного стилю закладена теорія Х. Дугласа Мак-Грегора, згідно якої 

підлеглі – ледачі люди, які ухиляються від роботи, бояться будь-якої відповідальності і 

бажають, щоб ними керували, а лідер застосовує наказові жорсткі методи керівництва, такі 

як покарання і примус як фактори мотивації роботи. 

Демократичний стиль управління насамперед орієнтований на людей, на взаємовідносини 

з персоналом, а отже, на виконання завдань. Керівник і працівники взаємно довіряють один 

одному і всебічно підтримують погляди лідера та колективу [7, c. 24].  

Лідер займає позицію всередині групи, дослуховується до думок співробітників з 

важливих питань і приймає групові рішення. Комунікація проходить в прихильному, 

люб’язному і товариському тоні, тільки через необхідність керівник може давати накази. 

Дисципліна у колективі підтримується лишеза рахунок усвідомлення співробітниками своїх 

обов’язків, а не на страху. У демократичному стилі основною функцією лідера є 

координація та ненастирне контролювання результатів діяльності, він включає 

співробітників у процес прийняття рішення, за які є відповідальним. Демократичний стиль 

має свої витоки з теорії "Y" Мак-Грегора і заснований на припущенні, що працівник 

готовий посвятити свої знання й енергію для цілей, які він вважає своїми, і при відповідних 

умовах може відповідально і творчо вирішувати проблеми організації [3, c. 77]. 

Демократичний лідер вважає, що людям необхідний успіх, самовираження, тобто їхні 

мотиваційні потреби є більш високого рівня, тому керівник старається трансформувати 

обов'язки підлеглих на більш привабливі. Тобто, у певномусенсі лідер старається створити 

обстановку за якої підлеглі самі себе мотивують і отримують задоволення від роботи. 

Керівник вкладає чимало зусиль в організацію відкритої і довірливої атмосфери, щоб 

підлеглі могли звернутися за допомогою до лідера, проте розуміли, що їм прийдеться 

розв'язувати проблеми самостійно, не шукаючи схвалення своїх дій. Демократичний стиль 

застосовують переважно, коли люди є знавцями справи, яку виконують і можуть принести 

нові ідеї і творчо розглянути ситуацію. 

Ліберальний стиль керівництва характеризується тим, що працівники мають право на 

самостійність приймати рішення. Цей стиль відрізняє від іншихмінімальна участь керівника 

в управлінні, пасивність і неодмінне очікування настанов зверху, небажання брати на себе 

відповідальність за вирішення питань,за їх результати, коли вони несприятливі. Похвала і 

осуд з боку лідера майже відсутні. Ліберальний стиль лідерства опирається на 

відповідальність, відданість справі, компетенцію і високу самосвідомість співробітників, 

які і приймають рішення, узгодивши його з керівником. Уданому стилі керівник добре 

орієнтується в ситуації, може відрізнити кваліфікованого робітника від некваліфікованого і 

надати йому ті обов’язки, з яким він впорається.Делегування обов’язків можливе лише у 

випадку, коли це високоефективний колектив і той, кому передається право самостійно 

вирішувати проблеми є фаховим. Ініціатива з боку працівників підтримується лідером і він 

створює необхідні умови для їх діяльності. У ліберальному стилі лідерства керівник 

виконує роль експерта і консультанта, дає оцінку отриманим результатам. Головним є 

внутрішнє задоволення, яке отримують робітники від реалізації свого потенціалу та 

досягнення цілей, тому покарання, заохочення не грають важливої ролі. Керівник не 
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контролює підлеглих і дає їм «самостійно» приймати рішення у межах їхніх можливостей і 

компетентностей. Вони не підозрюють, що лідер вже все завчасно обміркував та створив 

необхідні умови, які б дали потрібний результат.  

Лідер ліберального типу – це переважно людина старшого віку, яка задоволена своїм 

становищем і статусом. Він не схильний до рішучих дій, майже не втручається в 

життєдіяльність підприємства. Більшість управлінських повноважень передає заступникам, 

менеджерам середнього рангу. Стиль ліберала базується на такому принципі: якомога 

менше змін, жодних ризикованих рішень і дій [7, c. 24]. 

Абсолютно очевидним є факт, що ні демократичний на авторитарний стилі в крайніх їх 

проявах не застосовують. Стилі лідерства можуть бути змішаними і їх використовують у 

залежності від ситуації, адже це дає кращі результати. 

За словами Роберта Танненбаума на вибір стилю управління керівника можуть впливати 

три вагомі причини чи сили: 

1. Сила керівника – його знання, навички, вміння, цінності і досвід. 

2. Сила його підлеглих – прагнення до незалежності, відповідальності, професіоналізму, 

роботи в команді, ототожнення себе з метою організації, здобуття знань і досвіду. 

3. Сила ситуації – стиль, який виступає чи переважає в організації, суть та завдання 

робочої групи (функції, що виконуються за рахунок структури організації та її діяльності), 

часу, умов навколишнього середовища [3, с. 78]. 

Як свідчить аналіз, в останні роки ми можемо спостерігати, що позиції роботодавців 

поступово трансформуються, стають більш соціально орієнтованими. Відбуваються 

пошуки більш ефективного управління персоналом, а три вищезазначені складові – це 

підґрунтя для формування креативної системи, об’єднання працівників під дахом однієї 

стратегічної мети розвитку підприємства. Всі три складові пов’язані між собою. 

Корпоративну культуру формують не стільки зовнішні атрибути, скільки цінності, в основі 

яких мотивація та розвиток кожного окремого працівника. Стратегічна мета сучасного 

керівника будувати таку корпоративну культуру, яка буде проявлятися не тільки у 

зовнішніх характеристиках, а і у внутрішніх переконаннях працівників. Такого ефекту 

можна досягти, якщо ці переконання будуть співпадати з внутрішніми мотиваторами, а в 

свою чергу будуть розвиватися за рахунок соціального, професійного та особистісного 

розвитку особистості в межах окремого підприємства. 

Зауважимо, що перед сучасним керівником стоїть завданняне збільшення обсягу випуску 

продукції, а можливість зробити роботу свого підприємства більш ефективною. 

Характерно, що одним із важелів у досягненні такої цілі є створення відповідних умов для 

ефективної роботи персоналу. Тобто на сьогодні керівники нарешті зрозуміли, що для того, 

щоб отримати гарний результат, не слід постійно вимагати від співробітників працювати 

ще потужніше, на межі можливостей. Набагато важливіше створити такі умови праці, щоб 

людина, яка обрала місцем роботи саме цю компанію, захотіла віддати всі свої сили, 

уміння, таланти задля того, щоб зробити свою компанію більш прогресивною, успішною. 

Щоб ця компанія, перш за все, стала його компанією. 

Підкреслимо, що високий рівень управлінської культури, будучи показником 

професіоналізму, виробляється в комплексі різнорідних якостей і характеристик, що 

сформувалися в процесі історичного і соціокультурного розвитку управлінської діяльності. 

Оволодіння управлінською культурою - складний і тривалий процес, який вимагає не 

тільки істотних зусиль, а й певних задатків у людини [6, с. 92]. 

Щоби цей процес мав перманентний характер, потрібно розвивати персонал, навчати як 

керівників так і співробітників культурі спілкування, ведення бізнесу, культурі поведінки в 

компанії і так далі. Тому наступною цеглиною в формуванні корпоративних цінностей 

виступає система розвитку персоналу та мотивації співробітників. 

Розвиток персоналу може відбуватися в трьох напрямках – професійний, соціальний та 

особистісний. Власне, під професійним розвитком розуміють фахове зростання 

співробітника в межах його спеціальності, посади та діяльності на підприємстві. Тут можна 
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визначити позитивну тенденцію останніх років, яка полягає в тому, що підприємства не 

приймають на роботу працівників, що не відповідають кваліфікаційним вимогам посади, 

що обіймають.  

Соціальний розвиток за визначенням відбувається в результаті професійного зростання. 

Не рідкісні випадки, коли людина починає роботу в компанії з нижчого рівня, а потім 

зростає до керівника підрозділу, департаменту чи до топ-менеджера компанії. 

Розвиток персоналу тісно пов’язаний з мотивацією персоналу, більше того, на думку 

деяких вчених, три складові розвитку персоналу на підприємстві водночас є головними 

мотиваторами потреб робітників підприємства. 

Згідно теорією А. Маслоу людьми керують різні мотиви від низьких до високих, від 

фізіологічних потреб (у їжі, сні, повітрі) і власної безпеки (здоров’я, майна, майбутнього) 

до соціальних мотивів ( дружба, родина), мотивів визнання та самоствердження і 

самовираження. Якщо ці мотиви відповідають стимулам персоналу, тоді підприємство 

працює злагодженою єдиною командою. Якщо «ні», тоді формується незадоволеність 

роботою. Створюючи свою ієрархію потреб, сам Маслоу вважав, що більшість людей 

мотивовані для задоволення особистих цілей, переходячи від однієї мети до іншої. І саме це 

задоволення робить їх життя для них та інших людей, що спостерігають за ними 

осмисленим. 

Серед досить великої кількості різних теорій мотивації особливо виділяється теорія 

мотивації Девіда МакКлелланда. Науковець поділяв всі потреби на три великі групи:  

Потреба в успіху. Інакше цю потребу можна назватипотребою в ефективності. Це 

означає, що співробітники прагнуть в своїй роботі до способів виконання цієї роботи, які є 

більш ефективними, ніж були у них раніше. Тобто, у співробітників є потреба виконувати 

свою роботу простіше і швидше, ніж вони це роблять зараз або робили раніше. 

При чому, є співробітники, у яких ця потреба яскраво виражена. В теорії МакКлелланда 

таким співробітникам потрібні завдання, які вимагають від них будь-якого виклику, 

подолання складнощів, тобто таким співробітникам потрібно дати можливості досягти 

результат - це стане для такої людини найсильнішою мотивацією. 

Потреба в співучасті або по-іншому, потреба в дружніх відносинах з оточуючими. Таким 

співробітникам важлива думка інших про себе, важливий їх статус. Таких співробітників 

досвідчені керівники відправляють на завдання, пов'язані зі сферою послуг, зі спілкуванням 

з клієнтами. 

Потреба у владі. Тут по теорії мотивації МакКлелланда мова йде про людей, які хочуть 

контролювати інших співробітників, хочуть більше відповідальності, хочуть керувати 

іншими людьми.У цій потребі співробітники діляться на два типи: ті, яким потрібна влада 

заради влади (найгірший варіант); і ті, яким влада потрібна для досягнення більш 

ефективного результату (відмінний варіант – лідер команди). 

Теорія потреб МакКлелланда послужила причиною того, що західне суспільство знову 

звернуло свою увагу на підприємця і на його основну характеристику –ініціативність і 

здатність брати на себе ризики.  

Один з найважливіших висновків теорії МакКлелланда зачіпає безпосередньо мотивацію 

здібностей підприємця в соціумі взагалі. Вчений мав на думці, що соціум з переважною 

мотивацією до досягнень здатний породити велику кількість активних, підприємливих і 

ініціативних індивідів, які, в свою чергу, здатні прискорити зростання економічних 

показників цього соціуму. Підприємці повинні бути готові брати на себе ризики і ця 

готовність безпосередньо впливає на потреби до досягнення. 

Крім цього, дані досліджень в області мотивації людини, відповідно до розглянутої нами 

теорію, наочно відображають, що люди з високими потребами до досягнень самі 

переконані в тому, що здатні досягти успіхів, ніж ті, хто не відчуває потреби до досягнень. 

Людям першої категорії властивий прояв більшої енергії, працездатності, активності і 

творчого підходу. Плюс до цього, задоволення цих людей досягає свого піку від 

усвідомлення ними факту своєї успішності, але не від визнання їх іншими людьми або 
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похвали. 

Інший дослідник, Дуглас Мак-Грегор виокремив дві протилежні системи уявлень щодо 

мотивів виробничої діяльності людей, які виклав у теорії «Х» та теорії «Y».  

Відповідно до теорії «Х» більшість працівників ліниві, їм не подобаєтьсятрудитися і 

вони уникають роботи, стараються ухилитися від відповідальності і тому вибирають 

роботу, щоб керували ними. Щоб заставити людей цієї категорії працювати потрібно 

застосувати примус, контроль і покарання. 

Створивши теорію «X», Д. Мак-Грeгор прийшов до висновку, що людині не достатньо 

відзнаки за роботу, їй потрібна можливість самореалізації, а будь-яка форма примусу цьому 

заважає. 

Тому, була створена теорія «Y», яка відповідала уявленням про демократичний стиль. 

Основним положенням даної теорії, як ми вважаємо, є те, що люди не ліниві і не 

безвідповідальні. На підставі положень цієї теорії було висунуто ряд узагальнень: 

1. Праця – процес природній. Якщо умовисприятливі, люди не тільки візьмуть на себе 

відповідальність, вони будуть прагнути до неї. 

2. Якщо люди залучені до організаційних цілей, вони будуть використовувати 

самоуправління і самоконтроль. 

3. Організації, де домінує демократичний стиль, характеризується високим ступенем 

децентралізації повноважень. Підлеглі беруть активну участь в прийнятті рішень і 

користуються широкою свободою у виконанні завдань. Це найбільш вдалий стиль для 

ефективного керівництва [1, c. 35-36]. 

Висновки. В ситуації глибоких змін в сучасному українському суспільстві істотно 

змінюється і його управлінська культура. Дослідження феномена сучасної управлінської 

культури дуже важливе як в теоретичному, так і особливо – в практичному сенсі. Якість 

управління і керівництва найважливіший фактор життя суспільства в усі періоди його 

розвитку. Ми можемо спостерігати, що на даному етапі позиції роботодавців поступово 

трансформуються, стають більш соціально орієнтованими. Відбуваються пошуки більш 

ефективного управління персоналом. Перед сучасним керівником стоїть завдання – не 

тільки збільшувати обсяги випуску продукції, а й зробити роботу свого підприємства 

ефективною. Одним із важелів у досягненні такої цілі є створення відповідних умов для 

ефективної роботи персоналу. Тобто на сьогодні керівники нарешті зрозуміли, що для того, 

щоб отримати гарний і ефективний результат, не треба постійно вимагати від 

співробітників працювати ще потужніше, на межі можливостей. Набагато важливіше 

створити такі умови праці, щоб людині, яка обрала місцем роботи саме цю компанію, 

захотілося віддати всі свої сили, уміння, таланти задля того, щоб зробити свою компанію 

більш прогресивною, успішною, щоб ця компанія, перш за все, стала його компанією. 

Високий рівень управлінської культури, будучи показником професіоналізму, 

виробляється в комплексі різнорідних якостей і характеристик, що сформувалися в процесі 

історичного і соціокультурного розвитку управлінської діяльності. Оволодіння 

управлінською культурою – складний і тривалий процес, який вимагає не тільки істотних 

зусиль, а й певних здібностей у людини. 
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Vitali Dokash 

Diana Sholomoychuk 

MANAGEMENT CULTURE AND LEADERSHIP STYLES AS A FACTOR IN 

MOTIVATING EMPLOYEES 

 

The article examines the role of managerial culture in motivating and developing personnel. 

The foundations of managerial culture of managers, new requirements to the collective 

management culture of the collective are revealed, as well as analyzed how different management 

styles influence the motivation of the staff. It has been found that employers' positions are 

gradually transforming, becoming more socially oriented, and finding new forms of effective 

personnel management. 

In a situation of profound changes in modern Ukrainian society, its managerial culture is also 
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significantly changing. The study of the phenomenon of modern management culture is very 

important both in the theoretical and especially in the practical sense. The quality of management 

and leadership is the most important factor in the life of society in all periods of its development. 

We can observe that at this stage, the positions of employers are gradually transforming, 

becoming more socially oriented. There is a search for more effective personnel management. 

Before the modern manager is the task - not only to increase the volume of output, but also to 

make the work of his company effective. One of the keys to achieving this goal is to create 

appropriate conditions for effective staffing. That is, today executives have finally realized that in 

order to get a good and effective result, it is not necessary to constantly require employees to work 

even more powerful, on the brink of opportunity. It is much more important to create such working 

conditions, so that the person who chose the place of work of this company, wanted to give all his 

strength, abilities, talents in order to make his company more progressive, successful, that this 

company, above all, became his company . 

The high level of managerial culture, being an indicator of professionalism, is produced in a 

complex of heterogeneous qualities and characteristics that were formed in the process of 

historical and socio-cultural development of management activity. Mastering a managerial 

culture is a complex and lengthy process that requires not only significant efforts but also certain 

abilities of a person. 

Key words: managerial culture, management style, leader, leader, motivation, effective 

management, personnel of the organization. 
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯМ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

 

У статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти впровадження інструменту 

соціального замовлення в системі соціального обслуговування на регіональному рівні. 

Доведено, що основними чинниками, що сприятимуть позитивному соціальному ефекту від 

упровадження соціального замовлення в систему соціального обслуговування, є: 

інституціоналізація соціального замовлення, ефективна й скоординована інформаційно-

комунікативна взаємодія суб’єктів соціального замовлення, забезпечення реалізації 

принципів відкритості та доступності конкурсної системи соціального замовлення, 

розвиток локальних інституцій громадянського суспільства. На цьому грунтівиокремлено 

головні критерії соціальної ефективності соціального замовлення як інструменту 

підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні: 1)доступності 

соціальних послуг (принцип територіальності); 2) якості соціальних послуг; 3) 

трансакційності і мінімізації витрат; 4) соціальної справедливості; 5) соціальної 

відповідальності. 

Доведено, що впровадження соціального замовлення в систему соціального 

обслуговування на регіональному рівні базується на : а) високому рівені усвідомленості 

суб’єктами соціального замовлення необхідності взаємодії держави, бізнесу та 

громадянського суспільства в процесі модернізації існуючої системи соціального 

обслуговування; б) соціальне замовлення в системі соціального обслуговування потрібно 

використовувати шляхом запровадження соціального моніторингу якості соціальних 

послуг і виявлення актуальних потреб територіальних громад; в)безінституціоналізації 

соціального замовлення, ефективної й скоординованої інформаційно-комунікативної 

взаємодії суб’єктів соціального замовлення, націленого назабезпечення реалізації принципів 
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відкритості та доступності конкурсної системи соціального замовлення, розвитку 

локальних інституцій громадянського суспільства, соціальна політика 

реалізовуватиметься не ефективно і й не сприятиме суспільно-духовному прогресові. 

Ключові слова: соціальне замовлення, соціальне обслуговування, соціальні послуги, 

соціальне партнерство, громадські організації, територіальна громада, критерії соціальної 

ефективності. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток українського суспільства в 

перехідний період, трансформація соціальної, економічної і політичної сфери суспільства 

передбачає впровадження нових підходів в управління системою соціального захисту 

населення, що, по-перше, пов’язане із поступовим формуванням нової моделі соціальної 

політики неоліберального типу, по-друге, децентралізацією системи державного 

управління, і, третє – з розширенням сфери взаємодії держави і громадянського 

суспільства, особливо в системі соціального захисту і надання соціальних послуг 

населенню. Вплив цих чинників вимагає застосування більш ефективних та якісних 

інструментів і механізмів надання соціальних послуг (з урахуванням закордонного досвіду), 

серед яких найбільшого поширення набуло соціальне замовлення на соціальні послуги в 

межах окремого регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певні напрацювання в межах окресленої 

проблематики мають вітчизняні науковці. Так, на різних аспектах соціального захисту й 

соціального обслуговування зосередили свої наукові розвідки О. Базилюк, В. Бех, В. Бідак, 

В. Гошовська, В. Грушко, Т. Єфременко, М. Лукашевич, В. Мандибура, О. Мачульська, 

Н. Мельник, В. Скуратівський, Ю. Сурмін, М. Туленков, В. Черняк, О. Яременко та ін. 

Досить плідно працюють у зазначеному науковому напрямі Н. Балабанова, І. Дубровський, 

В. Жуков, Б. Ільченко, О. Крутій, Б. Кухта, О. Куценко, О. Мірошниченко, Д. Неліпа, 

Н. Ніжник, Л. Пашко, Н. Піроженко, Ю. Приймак, А. Сіленко та ін.  

Проблемам впровадження технології соціального замовлення в сучасній системі 

соціального обслуговування присвячені праці В.Беха, В.Брудного, С.Горбунова-Рубан, К. 

Дубич, Т. Кічі, А. Крупника, К. Міщенко, Т. Семигіної, Р. Синельникової, Р. Тофтісової-

Матерон та інших. Однак у тематичнійлітературі все ще малоуваги приділено дослідженню 

соціального замовлення як інструменту підвищення ефективності надання соціальних 

послуг на регіональному рівні в контексті їх затребуваності територіальними громадами. 

Формулювання цілей статті. Завданнями дослідження є: по-перше, виявлення 

особливостей впровадження соціального замовлення в системі соціального обслуговування 

на регіональному рівні, а по-друге – виокремлення критеріїв ефективності реалізації 

соціального замовлення в наданні соціальних послуг на рівні територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній літературі здійснювалися 

спроби конкретизувати суть соціального обслуговування різних категорій населення, 

визначаючи його як складову частину сучасної соціальної політики, принципово новий 

напрям соціального захисту населення [15, с.76-79]. Причому соціальне обслуговування 

витлумачуєтьсяяк створення умов для задоволення потреб людей для їх розвитку, що 

підкреслює індивідуальний початок в соціальній політиці, а крім того, розглядається як 

безумовна функція суспільства і держави, як процес надання соціальних послуг. 

Сучасні науковці аналізують соціальне обслуговування у вузькому і широкому 

значеннях. Наприклад, М.Буянова, відстоюючи юридично-правовий підхід, розглядає його 

як складову системи соціального забезпечення, основною функцією якого є надання 

переважно матеріальних послуг з метою запобігання або зниження негативних соціальних 

ризиків. У широкому значенні соціальне обслуговування охоплює собою всі інші, крім 

грошових виплат, види соціальних послуг [2, с. 16-18]. Актуальним також є інший підхід 

(Б.Сташків), в якому соціальне обслуговування визначається через процесуальний аспект, 

тобто як діяльність закладів соціального захисту з метою надання соціальних послуг особам 

та їх сім’ям , які перебувають у складних життєвих обставинах [15, с. 77]. 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

31 

К.Дубич стверджує, що соціальне обслуговування є формою надання соціальних послуг, 

визначаючи, що система надання соціальних послуг, це розгалужена, відкрита соціально-

економічна система, яку формує сукуптність державних органів і недержавних організацій, 

чия діяльністьспрямована на надання соціальних послуг особам, окремим соціальним 

групам, які перебувають у складних життєвих обставинах, не можуть самостійно їх 

подолати та потребують сторонньої допомоги [6]. 

Як бачимо, науковці розглядають соціальне обслуговування як процес надання 

соціальних послуг. Так, В.Гончаров в дисертаційному дослідженні «Соціальне 

обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення» оцінює 

соціальні послуги в двох аспектах: по-перше, це послуги, які спрямовані на задоволення 

різних соціальних потреб окремих осіб чи груп; по-друге, – це комплекс заходів і дій, 

спрямованих на певні соціальні групи або окремих індивідів, які перебувають у складних 

життєвих ситуаціях і потребують соціальної адаптації, ресоціалізації і реабілітації [3]. 

В.Литвиненко інтерпретує соціальні послуги, як діяльність відповідних уповноважених 

законом суб’єктів (соціальних установ різної форми власності і підпорядкування та 

фізичних осіб) з відновлення нормального життя людини, що зазнала негативного впливу 

складних життєвих обставин, шляхом його усунення або ж максимального зменшення [8]. 

Тобто, у широкому розумінні науковець тлумачить соціальніпослуги як форму соціального 

обслуговування, хоча і відстоює юридично-правовий підхід до визначення соціального 

обслуговування, що насправді є однією із форм соціального забезпечення. 

Отже, соціальне обслуговування – це підтримка соціальних груп чи індивідів, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, відновлення їх соціальних відносин і зв’язків 

через надання соціальних послуг в спеціальних закладах соціального обслуговування, а в 

ширшому сенсі – оптимізація соціальних взаємодій і відносин в суспільстві, що пов’язано з 

цілями соціальної політики і управління.  

Важливим доповненням стало визначення терміну «соціальне замовлення» як засобу 

регулювання діяльності у сфері надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній 

основі суб’єктів господарювання для задоволення потреб у соціальних послугах, 

визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

[7]. Так заТ.Семигіною, «соціальне замовлення» – це комплекс заходів організаційно-

правового характеру, направлених на реалізацію загальнодержавних і регіональних 

цільових соціальних програм і соціальних проектів за рахунок бюджетних та інших коштів 

через укладання соціальних контрактів на конкурсній основі [14, с. 40]. З іншого боку, 

«соціальне замовлення» – це економічний механізм, завдяки якому громадські та 

благочинні організації можуть отримати кошти із місцевого бюджету на здійснення 

діяльності, спрямованої на розв'язання соціальних проблем, які стоять перед місцевою 

громадою [13, с. 224]. На думку І.Мещана, «соціальне замовлення» виступає як 

технологічна форма соціального партнерства в системі управління соціальним 

обслуговуванням на регіональному рівні [9, с. 50]. 

Розглядаючи соціальне замовлення в рамках інституційного підходу можемо виокремити 

сукупність соціальних суб’єктів – організацій державного, комерційного і некомерційного 

секторів, напрям діяльності і виконання конкретних функцій –розв'язання соціально 

значущих проблем, а також норми і правила регулювання партнерства – нормативно-

правова база. Держава в національній системі соціального обслуговування виконує 

провідну роль як на функціональному, так і на організаційно-управлінському рівні [11, 

с.96-193]. Проте з розвитком громадянського суспільства поширюється тенденція до 

зменшення ролі держави в наданні соціальних послуг – держава стає замовником 

соціальних послуг від недержавних організацій, покладаючи на себе, насамперед, 

бюджетне фінансування універсальних програм і контроль за якістю соціальних послуг, 

створення нормативно-правових, адміністративно-управлінських і фінансово-економічних 

умов партнерських відносин в сфері надання соціальних послуг і управління системою 

закладів соціального обслуговування.  
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Відомий дослідник І.Нойфельд визначив функції, які виконують недержавні організації 

всистемі соціального обслуговування: 1) обслуговуюча, що передбачає цільове надання 

певних, виходячи з потреб громадян соціальних послуг ; 2) інформаційна – має на меті 

отримання та формування банків інформації щодо запиту з боку громади на певні соціальні 

послуги, 3) програмувальна та планувальна – участь у створенні та реалізації соціальних 

проектів громади, розробка стратегії щодо анагенезу системи соціальних послуг на рівні 

громади, 4) контролююча, що моніторить якість реалізації соціальних послуг таїх 

ефективність загалом [12, с.135-145]. 

Предметом замовлення є соціальні послуги, які формує замовник у вигляді певного 

технічного завдання, що має конкретні параметри, очікувані результати (позитивні зміни в 

цільовій групі одержувачів послуг) та їх максимальну вартість, яка розраховується 

відповідно до законодавства. Тобто соціальне замовлення здійснюється як через цільові 

державні і регіональні соціальні програми, так і через розробку окремих соціальних 

проектів НДО. Як зазначає Ю.Горемикіна, механізмом державної підтримки НДО може 

бути надання грантів на виконання одноразових соціальних проектів. Однак цей механізм 

можливо реалізувати лише за таких умов: 1) наявність достатньої кількості фінансових 

ресурсів у місцевих бюджетах; 2) організація повною мірою має відображати інтереси 

місцевої влади. Метою надання грантів є сприяння інноваційній діяльності у соціальній 

сфері, зокрема і галузях молодіжної політики та громадської просвіти [4, с.161-168]. 

Життєвий цикл соціального замовлення становить собою кілька стадій, під час яких 

виявляють соціальні проблеми, готують, формують і розміщують соціальне замовлення, а 

також реалізують його та оцінюють результати. Дослідники (Т. Семигіна, К. Міщенко, 

Т. Кіча) називають дві оновлені стадіїсоціального замовлення: виявлення та формулювання 

соціальної проблеми [14, с. 40–41]. Ініціатором цього можуть бутиоргани влади, і 

некомерційні організації. Водночас як відзначає К.Дубич, найважливішими перевагами 

соціального замовлення в сфері соціального обслуговування є: підвищення адресності, 

доступності соціальних послуг та охоплення ними отримувачів; конкурсний відбір 

суб’єктів надання соціальних послуг, конкуренція на ринку є потужним стимулом до 

постійного підвищення якості й ефективності послуг; оптимізація бюджетних соціальних 

витрат, заощадження і залучення у соціальну сферу додаткових ресурсів; забезпечення 

відкритості процедур розроблення та прозорості реалізації цільових соціальних програм; 

протидія проявам корупції та протекціонізму; підвищення рівня ініціативності, активності 

та контролю з боку громадськості в соціальній сфері; підвищення соціальної захищеності 

населення, сприяння соціальній злагоді; розвиток громадянського суспільства шляхом його 

участі в процесі соціального замовлення та взяття на себе соціальної відповідальності [5].  

Для дослідження можливостей і перспектив реалізації соціального замовлення в 

управлінні закладами соціального обслуговування на регіональному рівні було проведено 

експертне опитування серед ключовихсуб’єктів соціального замовлення Запорізької області 

(квітень-травень 2018 р., n = 200). 

За його результатами більшість експертів мають високий рівень обізнаності щодо 

технології соціального замовлення в сфері управління закладами соціального 

обслуговування, причому найвищий показник обізнаності мають керівники закладів 

соціального обслуговування (98%). Потрібнотакож відзначити, що 14% представників 

громадських організацій майже нічого не знають або мають невизначену позицію (19% 

опитаних), що засвідчує відносну відсутність досвіду взаємодії з державними і 

комунальними закладами соціального обслуговування. 

Експертам було запропоновано визначити причини низької ефективності взаємодії 

органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями (рис. 1). 

Серед основних причин низької ефективності взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями експерти визначили: недостатність 

фінансування спільних проектів (62%), нерозробленість нормативно-законодавчої бази 

(57%). Ще одним значимим фактором є кваліфікаційна неготовність громадських 
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організацій (38%) і слабка інформаційно-комунікаційна взаємодія між органами місцевого 

самоврядування і НДО (32%). 
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Рис. 1 – Причини низької ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з 

громадськими організаціями в залежності від професійного статусу експертів  

(можна було обрати декілька варіантів) 

 

Зазначимо, що серед керівників більше тих, хто вважає, що НДО кваліфікаційно не 

готові приймати рішення в сфері управління закладами соціального обслуговування (50-

55%), 33% представників громадських організацій значимий фактор називаютьнеприйняття 

владою третього сектору як реальної суспільної сили, попри те що в Україні формується 

потужне і розвинене громадянське суспільство як відповідь на сучасні виклики соціально-

економічного і соціального-політичного характеру (економічна і політична криза, Майдан, 

сепаратизм, війна на Сході), що також сприяє об’єднанню людей, взаємодопомозі і 

взаємопідтримці. 

На рис. 2 у вирізнено основні, на думку експертів, показники соціального ефекту від 

залучення громадських організацій до надання соціальних послуг базі. Як зазначають 

експерти, основними показниками соціального ефекту від залучення громадських 

організацій до управління закладами соціального обслуговування є: до надання соціальних 

послуг на основі соціального замовлення (66,7%), підвищення ефективності всій системи 

соціального обслуговування (60%), забезпечення реалізації принципів відкритості і 

доступності. 29% експертів вважають, що це сприятиме розвитку громадянського 

суспільства і самоорганізації територіальних громад.  

Загаломзастосування інструменту соціального замовлення в наданні соціальних послуг 

перебуває у стані інтенсивного розвитку, хоча існує низка проблем із налагодженням 

інформаційно-комунікативної взаємодії місцевої влади, громадських організацій і 

комерційних структур, залученням позабюджетних ресурсів і територіальної громади до 

управління закладами соціального обслуговування. Втім, можливості реалізації соціального 

замовлення в наданні соціальних послуг населенню в Запорізькій областіможна оцінити на 
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рівні вище середнього. 

66,67%

59,74%

35,31%

34,32%

29,04%

29,04%

26,07%

25,41%

23,10%

0,0

0%

10,

00

%

20,

00

%

30,

00

%

40,

00

%

50,

00

%

60,

00

%

70,

00

%

80,

00

%

Залучення додаткових ресурсів в сфері

соціального обслуговування

Підвищення ефективності системи соціального

захисту і соціального обслуговування населення в

загалі

Забезпечення відкритості всіх процедур розробки

і реалізації соціальних програм

Забезпечення реалізації принципу доступності і

територіальності надання соціальних послуг

Підвищення рівня відповідальності суб'єктів

управління закладами соціального

обслуговування

Розвиток громадянського суспільства і

самоорганізації територіальних громад

Розширення можливостей громадського контролю

за діяльністю органів управління закладами

соціального обслуговування

Максимізація економічного ефекту при мінімізації

витрат

Формування конкретних критеріїв та норм оцінки і

контролю якості надання соціальних послуг

 
Рис. 2 – Соціальний ефект від залучення громадських організацій до управління 

закладами соціального обслуговування (можна було обрати декілька варіантів) 

 

Отже, на основі теоретичного аналізу проблематики і результатів емпіричного 

дослідження можна виокремити такі критерії ефективності реалізації соціального 

замовлення в системі соціального обслуговування на регіональному рівні: 1) критерій 

доступності (територіальності) соціальних послуг (залучення громадськості до управління 

через створення громадських рад, консультацій, моніторингових груп тощо; мережа 

установ соціального обслуговування; рівні можливості доступу до соціальних послуг 

територіальної громади; коефіцієнт відповідності вартості платних послуг спроможності 

населення тощо); 2) критерій якості надання соціальних послуг (професіональне соціальне 

обслуговування населення; розвиненість соціальної інфраструктури; доступність якісних 

соціальних послуг; оцінка діяльності установ, що їх надають від імені держави 

незалежними структурами і громадськістю); 3) критерій трансакційності і мінімізації 

витрат (ефективна система норм і правил, що прояснюють соціальні взаємодії і що 

обмежують різного роду ризики; залучення позабюджетних коштів; зміни в системі 

оподаткування закладів соціального обслуговування різних форм власності; 4) критерій 

соціальної справедливості (рівні права для всіх членів громади; справедлива оплата 

соціальних послуг; забезпечення для всіх членів територіальної громади соціальних 

гарантій, передбачених конституцією й законами; дотримання в наданні соціальних послуг 

якості і відповідності соціальних стандартам); 5) критерій соціальної відповідальності 

(ефективність організації процедури проведення конкурсів щодо соціального замовлення 

для громадських організацій, що надають соціальні послуги; ефективність діяльності 

управлінських органів, посадових осіб, лідерів громадських організацій; високий рівень 

відповідальності суб’єктів соціального замовлення). 

Висновки. Отже, результати проведеного дослідження доводять, що впровадження 

соціального замовлення в систему соціального обслуговування на регіональному рівні 
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базується на таких положеннях: по-перше, високий рівень усвідомленості суб’єктами 

соціального замовлення необхідності взаємодії держави, бізнесу і громадянського 

суспільства в процесі модернізації існуючої системи соціального обслуговування; по-друге, 

соціальне замовлення в системі соціального обслуговування потрібно вдосконалювати 

шляхом запровадження соціального моніторингу якості соціальних послуг і виявлення 

актуальних потреб територіальних громад; по-третє, важливими умовами, які сприятимуть 

позитивному соціальному ефекту від упровадження соціального замовлення в систему 

соціального обслуговування, є: інституціоналізація соціального замовлення, ефективна й 

скоординована інформаційно-комунікативна взаємодія суб’єктів соціального замовлення, 

забезпечення реалізації принципів відкритості та доступності конкурсної системи 

соціального замовлення, розвиток локальних інституцій громадянського суспільства. Це 

дає можливість обгрунтувати домінуючі критерії соціальної ефективності соціального 

замовлення як інструмента підвищення ефективності надання соціальних послуг на 

регіональному рівні: 1) критерій доступності соціальних послуг (принцип 

територіальності); 2) критерій якості соціальних послуг; 3) критерій трансакційності і 

мінімізації витрат; 4) критерій соціальної справедливості; 5) критерій соціальної 

відповідальності. 
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Vitali Dudaryov 

REALIZATION’S MECHANISM OF SOCIAL ORDERS’ IMPLEMENTATION BY THE 

SOCIAL POLICY 

 

The article considers the theoretical and practical aspects of the social order tool’s 

implementation and realization in the social service system at the regional level. It has been 

proven that the basic conditions that will contribute to a positive social effect from the a social 

order introduction into the social service system are: the social order institutionalization, effective 

and coordinated information and communication interaction between the social order subjects, 

ensuring realization of the competitive system openness and availability principles in social order, 

the civil society’s local institutions’ development. Based on this, the main criteria of social order’s 

social efficiency as a tool to improve the social services efficiency at the regional level are 

highlighted: 1) the social services accessibility criterion (the territoriality principle); 2) the social 

services quality criterion; 3) the transaction and minimize costs’ criterion; 4) social justice 

criteria; 5) social responsibility criterion. 

Based on the research conducted, the social order introduction into the social service system at 

the regional level is based on the following provisions: firstly, an awareness’ high level by social 

order actors of the need for interaction between the state, business and civil society in the 

modernizing process the existing social service system; secondly, the social order in the social 

services system should be used by introducing social monitoring of the social services quality and 

identifying the local communities’ actual needs; thirdly, the main conditions that will contribute to 

a positive social effect from the social order introduction into the social service system are: the 

social order institutionalization, effective and coordinated information and communication 
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interaction of the social order’s subjects, ensuring the openness and availability principles’ 

implementation of the competitive social order system, local civil society institutions’ 

development. 

Keywords: social order, social service, social maintenance, social partnership, public 

organizations, territorial community, the social efficiency criteria. 
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МОВНА ДІЙСНІСТЬ ЕПОХИ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ  

 

 

Значення мови зумовлене насамперед тим, що вона є ключовим засобом пізнання й 

інструмент мислення. Зрештою, мова не лише відображає реальність, а й породжує її, 

слугує її конструктором, генератором, медіумом. Мовна картина світу віддзеркалює 

сукупність уявлень про світ, є певним способом осмислення і концептуалізації дійсності у 

процесі повсякденного пізнання індивідом і суспільством навколишньої дійсності як 

середовища життєдіяльності. Мовна картина світу є продуктом мовленнєвої комунікації, 

нерозривно пов’язаної з конкретно-історичними обставинами і особливостями соціальних 

практик.  

Конкретно-історичні обставини епохи масової культури також мають певну 

специфіку, яка справляє детермінативний вплив на мовну сферу, мовні засоби і мовну 

картину світу. Основним пріоритетом масової культури є спроможність мовного 

інструментарію задовольними комунікативні потреби якомога ширших верств населення. 

Однак досягнення такої мети не позбавлене загроз, небезпек і недоліків.  

Ключові слова: мовна дійсність, мовні засоби, мовна картину світу, мовленнєва 

комунікація, епоха масової культури, конкретно-історична специфіка, детермінативний 

вплив.  

 

Постановка проблеми. Попри те, що мегатренд масовизації і стандартизації культури 

постає об’єктивним і закономірним результатом суспільного еволюціонування, треба 

розуміти небезпеки такого статус-кво, аби вчасно й ефективно протидіяти їм. Ключова 

проблема полягає в тому, що насправді не людина привласнює, інтеріоризує елементи 

зовнішнього світу, а саму людину «привласнює» інерція функціонування культурна 

індустрія. Це простежується навіть на рівні домінантних на рівні масової свідомості 

світоглядних штампів і стереотипів, у контексті яких «плисти проти течії» у формі 

оригінального світосприйняття і його вербалізації здебільшого є справою вельми 

невдячною.  

Стан дослідження. У працях Л. Вітгенштейна, Д. Девідсона, У. Куайна, Б. Рассела та Г. 

Фреге ключові реалії мовної дійсності розглядалися крізь призму філософії мови як 

філософської субдисципліни, котра задає концептуальний алгоритм функціонування мови 

як засобу мислення й спілкування. Сучасна версія філософії мови репрезентована 

насамперед теорією комунікативної дії Ю. Габермаса [15], герменевтикою пізнього М. 

Гайдеггера, структурним психоаналізом Ж. Лакана, трансцендентальною парадигмою К.-О. 

Апеля [18] та філософською герменевтикою Г. Гадамера [3] і П. Рікера [12].  

Попри те, що вже сформувалися певні наукові традиції осмислення феномену 

повсякденності, загалом у сфері гуманітарного знання все ще відсутня єдність розуміння 

повсякденності як онтологічної основи мовної дійсності в середовищі масової культури. 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

38 

Зрештою, далеким від остаточного визначення залишається також смисловий і проблемний 

рельєф культури повсякденності. Пріоритетного значення набувають дослідницькі зусилля 

у сфері знань аналізу проблем співвідношення повсякденного знання, світогляду та мови (Є. 

Золотухіна-Аболіна, М. Гайдеггер, І. Касавін, А. Шютц), семіотики (Р. Барт, Ж. Бодрійяр, 

Ф. Бродель, П. Бурдьє, А. Гуревич, Й. Гейзінга) та соціокультурних механізмів культури 

повсякденності (Ю. Лотман, Б. Успенський).  

Перші спроби осмислення різних аспектів масової культури належать Едмунду Берку, 

Луї де Бональду, Жозе де Меестру та Алексісу де Токвілю. Ці мислителі досліджували 

причинно-наслідкові зв’язки масовизації духовного життя, обґрунтували залежність 

ілюзійно-стереотипної свідомості від тенденцій «хронічної рівності», осмислили механізми 

переродження демократичного і громадянського суспільства в суспільство масове.  

У «Повстанні мас» та «Дегуманізації мистецтва» Х. Ортега-і-Гассет концептуализізував 

положення про феномен масової культури як атрибутивної ознаки масової людини, котра 

вважає перспективу втілення своїх бажань безальтернативною, тому є вкрай категоричною і 

непоступливою.  

Франкфуртська школа в особі насамперед Т. Адорно, М. Горкхаймера, Г. Маркузе і Е. 

Фромма зосередила увагу на негативних наслідках масовизації в духовній сфері, політиці й 

економіці.  

Упродовж попередньої чверті століття постмодернізм в особі Р. Барта, Ж. Батая, М. 

Бланшо, Ж. Бодрійяра, Ф. Гваттарі, Ж. Дельоза, Ж. Дерріди,Ф. Джеймісона, У. Еко, С. 

Жіжека, Ю. Кристевої, Ж.-Ф. Ліотара та М. Фуко акцентував увагу на експансії 

маніпулятивних технологій у сфері мовно-комунікативних практик, метою яких є 

нав’язування масовій свідомості «паралельної реальності».  

Виклад основного матеріалу. Б. Уорф наполягав, що мовні категорії здійснюють 

неухильний вплив на мислення людини. Можна по-різному сприймати і структурувати світ, 

а мова, яку людина засвоює в дитинстві, істотно визначає спосіб бачення світу і 

структурування дійсності. Уорф сформулював сутність концептуального осереддя таким 

чином: «Основа мовної системи будь-якої мови (граматика) не є звичайним інструментом 

для відтворення думок. Навпаки, граматика сама формує думку, є програмою і 

керівництвом розумової діяльності індивіда» [13, c. 174-175].  

Світ думки і світ слова перебувають у тісній взаємодії та взаємозумовленості один із 

одним. Вони споріднені, але нетотожні. Саме ця нетотожність (точніше, її конкретно-

історичні параметри) утворюють дослідницьку інтригу і віддзеркалюють основний масив 

практичних труднощів комунікування [8; 17].  

Мова є знаряддям мислення, засобом вираження і об’єктивізації думки [16, c. 146]. 

Формування категоріальної структури мови перебуває в тісному когерентному зв’язку з 

розвитком категоріальної структури мислення. Така «запаралеленість» цілком об’єктивна й 

закономірна: вона зумовлена генеалогічними й етиологічними факторами.  

Мова виконує функцію символічного засобу порозуміння, обміну знаками з метою 

поінформування [9, c. 79-80].  

Іншими словами, це система знаків, що слугує засобом людського спілкування, мислення 

й розвитку. Вона спроможна виразити практично будь-яку сукупність знань, вірувань і 

уявлень людини про світ і про себе.  

Знак слугує певним критерієм, барометром і маркером, завдяки якому зосереджується 

увага на істотному, вартому локалізаційного чи демаркаційного позначення. Саме такою є 

його універсальна й трансчасова функція. З часом зазнавали змін лише критерії, уявлення 

про наявність знаку – тобто які параметри і ознаки є достатніми для констатації буттєвої 

достеменності знаку [7, c. 306-307].  

Концепція значення базується головним чином на денотації і конотації як продуктивних 

рівнях змістоутворення (значення-значущість-цінність). Сенс і значення – різні компоненти 

художнього знака, що надають йому різні способи і форми існування, але забезпечують 

роботу загального механізму осмислення дійсності на основі взаємодії смислових структур. 
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Сенс як конституюючий елемент знака виражає об’єктивність діяльності, котра організує 

взаємозв’язок речей і людини як соціального суб’єкта. Сенс твору мистецтва має 

багаторівневу будову, обумовлену багатошаровою семіотичною будовою тексту. Кожному 

семіотичному рівню відповідає своє смислове значення, своя логіка сенсу. 

Чим вищий предметний рівень мислимого, тим важче його помислити, а ще важче – 

викласти у формі знань і знайти адекватні засоби для трансляції цих знань. Зазначена 

особливість загострює проблему вербальної комунікації і ефективності мовних засобів для 

відображення мислимої дійсності чи віртуальності [6, c. 112].  

Оскільки слово є не предметом чи явищем, а лише їхнім позначенням, вербальним 

відповідником, то воно апріорі є неповним і неточним. Слово віддзеркалює властивості не 

стільки зображуваної ним дійсності, скільки мислення, яким воно, власне, й було 

породжене [14, c. 287-288]. Мова є результатом мисленнєвого «картографування» дійсності. 

Така карта доволі приблизна й площинна – вона не є навіть топографічною, бо не враховує 

або спрощує чимало істотних ознак реального буттєвого рельєфу. Її можна уподібнити 

карті світу, покликаній унаочнити на рівні площини кулясту об’ємність Землі.  

Мовна система складається із сукупності знакових одиниць (слів, словосполучень, 

речень), які взаємопов’язані і взаємно впливають один на одного, складаючи при цьому 

несуперечливу єдність і цілісність. Мова є цілісністю озвучуваних слів і словосполучень, 

якими ми говоримо, чуємо, письмово фіксуємо і читаємо.  

Мова є соціальним продуктом, результатом соціального зв’язку між індивідами [4, c. 

155]. Вона постає сукупністю певних конвенцій, котрі приймаються суспільством з метою 

забезпечення реалізації мовленнєвої діяльності. Завдяки мові реалізується специфічно 

людська форма передачі соціального досвіду. Кожна мова є втіленням соціального досвід 

суспільства – як історичних надбань, так і конкретно-історичного статус-кво.  

Мова – явище достеменно соціальне. Тому із самого початку виникнення науки про мову 

лінгвістів цікавила проблема зв’язку мови і суспільства. У будь-якому суспільстві мова є 

засобом накопичення, зберігання і передачі набутих знань. Тому соціальні, економічні, 

культурні та інші трансформації й еволюційні зміни, що відбуваються в суспільстві, так чи 

інакше впливають на різні рівні мови на практику застосування мовного інструментарію 

[10, c. 58-59].  

У свою чергу, мова також впливає на суспільство: зокрема, поширення її літературної 

форми сприяє підвищенню культурного рівня носіїв мови, стабілізації норм її вживання і 

поступового стирання діалектних відмінностей. Мовна творчість у вигляді неологізмів 

сприяє кращому відтворенню думок з нагоди нових явищ і тенденцій.  

На відміну від природничо-наукового пізнання, соціальний тип гносеологічних і мовно-

комунікативних практик не зводиться виключно до наукової форми. На підтвердження цієї 

тези варто зазначити, що окрім наукових аксіом кожен інший різновид наукового знання 

так чи інакше містить міфологічну складову, позаяк займається впорядкуванням, 

генералізацією і змістовним увиразненням обмеженого масиву знань, а це є класичним 

атрибутом, необхідною і достатньою передумовою міфологізму. Іншими словами, будь-яке 

неаксіоматичне знання є знанням апріорі міфологічним. Воно може містити й іншу 

складову, однак міфологічний стрижень йому притаманний достеменно. [11, c. 171-172].  

Відтоді, як знання набуло статусу основного чинника ефективності виробничих 

процесів, попередні ключові фактори на кшталт природних ресурсів, робочої сили і 

капіталу хоч і не втратили остаточно свого значення, але безапеляційно відійшли на 

периферію значущості. Такий перегляд детермінативної ієрархії зумовлений простою 

особливістю: якщо наявність природних ресурсів, робочої сили і капіталу не гарантує появи 

необхідних знань, то знання постають тим універсальним еквівалентом, який забезпечує 

отримання природних ресурсів, робочої сили і капіталу або компенсує відсутність цього 

життєдіяльнісного інструментарію.  

У праці П’єра Бурдьє «Структури, габітус, практики» поняття «габітус» інтерпретується 

як узвичаєність, стереотипізм, акумульований капітал соціального досвіду. Воно є 
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невід’ємною атрибутивною ознакою повсякденності. Попри виконання габітуалізацією 

багатьох прагматичних функцій, в знятому вигляді воно містить чимало недоліків: не 

випадково частина дослідників працюють у форматі «проблеми варваризаційних 

функціональних автоматизмів повсякденності» [19, c. 198].  

Лавиноподібне поширення на рівні масової свідомості тенденцій ілюзорності, 

стереотипізму й міфологізму є закономірним наслідком автоматизмів дії масового 

суспільства і суспільства масового споживання, критеріальним маркером яких вважається 

домінантний соціальний статус «масової особистості» (Г. Лебон), а також феноменів 

«масовизації» і новітнього варварства у формі «повстання мас» (Х. Ортега-і-Гассет). Окрім 

ілюзорності, стереотипізму й міфологізму істотний деморалізуючий вплив на мовну 

дійсність справляють маніпулятивні технології масової культури та засоби 

толіттехнологічного впливу на суспільну свідомість [20, c. 166].  

Теза про те, що маса є об’єктом навіювання, надто очевидна, щоб її піддавати сумніву. 

Однак треба зробити істотне уточнення: оскільки остаточні рішення масою приймаються 

спонтанно, під впливом багатьох ситуативних обставин і буквально в останню мить, то 

феномен маси є об’єктом ненадійним. Аналогічна сутнісна ознака притаманна й 

суб’єкному статусу маси: попри те, що маса володіє деякими ознаками суб’єктності, 

буттєвої суверенності та впливовості, насправді доводиться мати справу із неповноцінною 

суб’єктністю, з недосуб’єктністю, оскільки маса не має в своєму розпорядженні 

раціональних (чи, принаймні, раціоналізованих) функціональних алгоритмів, причинно-

наслідкових зв’язків і закономірностей, на підставі яких нею приймаються ті чи інші 

рішення. В абсолютній більшості випадків прийняття рішень є в основному спонтанним і 

значною мірою непередбачуваним.  

Змістовні ознаки маси переконливо окреслені в концепціях колективної душі Карла 

Густава Юнга та Гюстава Лебона. Саме колективна душа змушує індивідів, яку увійшди до 

складу маси, сприймати дійсність, мислити і діяти інакше, ніж думав, діяв і відчував би 

кожен з них поодинці, окремо. У колективній душі інтелектуальні здібності індивідів і 

загалом їхня індивідуальність зникають; різнорідне тоне в однорідному, гору беруть 

несвідомі якості. На рівні безсвідомого індивід втрачає особистісну змістовність, він 

знеособлюється, від особистості залишається порожня оболонка.  

Людина є одночасно не лише культурною, а й природною істотою, тому їй притаманні 

не лише культурні, а й інстинктивні регулятиви соціальної поведінки [1, c. 79-80]. Людина в 

принципі неспроможна позбутися інстинктів як рудиментарних залишків впливу природи 

на неї. Саме це мав на увазі Абрам Фет, коли писав про «соціальний інстинкт людини». 

Принагідно зазначимо, що інстинктивний характер соціальної солідарності був детально 

проаналізований Конрадом Лоренцом та Яном Тінбергеном. Згідно з Фрідріхом Ніцше, 

лише стадний інстинкт створює можливість для неконфліктної узгодженості індивіда із 

суспільством. Стадний інстинкт є одним з небагатьох інстинктивних механізмів, які людина 

зберегла в результаті переходу з природного в соціальний стан.  

Причина поширеності й впливовості масової культури полягає насамперед у тому, що 

такий тип культури є вкрай невибагливим до своїх вірогідних неофітів: опанувати 

надбаннями й ресурсами масової культури може практично кожен член суспільства 

незалежно від свого соціального чи інтелектуального статусу. Зазначена особливість не 

лише когерентна, а й значною мірою тотожна основним мегатрендам постмодерну – на 

кшталт максимальної зручності та легкості досягнення результату. Саме в такий спосіб 

масова культура здійснює циркуляцію смислів і значень, котрі не лише формують 

фундамент суспільної єдності, а й забезпечують його надійність цього фундаменту. 

Безперечно, щодо якості, принципів і механізмів функціонування такого фундаменту є 

чимало запитань, однак факт безпрецедентних об’єднавчих можливостей масової культури 

не підлягає сумніву [5, c. 373].  

Попри те, що феномен маси має виразне соціогенетичне походження, він містить низку 

загроз і небезпек для суспільства і культури. Експансіоністський принцип функціонування 
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маси, масовизації і масифікації неухильно призводить до поступового поглинання 

соціального цими феноменами, до підпорядкування соціального масовому. Логіка цього 

процесу призводить до іронічних і курйозних результатів: те явище, яке асоціативно 

ототожнюється зі змістовною квінтесенцією соціального, із соціальним як таким, насправді 

володіє життєдіяльнісним алгоритмом, який є фатальним для перспектив функціонування 

соціуму. Цю тенденцію виразно змалював Жан Бодрійяр у книзі «У тіні мовчазної 

більшості, або Кінець соціального» [2, c. 31-32].  

Непередбачуваність натовпу полягає в тому, що він потенційно може бути чим завгодно: 

лише фактор конкретно-історичної кон’юнктури чи випадковий збіг обставин призводять 

до конкретної конфігурації його потенціалу. Вплив спонтанності на натовп більш істотний, 

ніж на окремого індивіда. Тому індивід – як це не дивно на перший погляд – завжди більш 

передбачуваний, ніж натовп. Гюстав Лебон і Жозе де Меестр висвітлили цей аспект доволі 

переконливо.  

Якісні параметри масової культури є не інваріантними, не трансісторичними, а 

конкретно-історичними. Зокрема, маса сучасного формату – це сукупність змістовно 

невиразних індивідуальностей, об’єднаних насамперед і в основному асортиментом 

споживаної продукції – гаджетів, стереотипів і дериватів масової свідомості, інформації, 

розваг, соціальних мереж, моди, іміджевих та репутаційних ролей.  

Висновки. Оскільки мовна дійсність перебуває в істотній детермінативній залежності 

від панівного в конкретно-історичному соціумі типу культури, то не дивно, що епоха 

масової культури відповідним чином позначається насамперед на загальних принципах 

функціонування мови, на застосуванні мовою певної інструментальної ієрархії для 

досягнення інформаційно-комунікативної мети.  

У наш час доволі непросто визначитися в питанні, хто є суб’єктом, а хто об’єктом 

детермінації – масова культура чи людина маси. Іншими словами, хто на кого здійснює 

більший детермінативний вплив – масова культура на людину маси чи людина маси на 

масову культуру? Правдоподібно масова культура і людина маси перебувають між собою у 

відносинах детермінативного взаємовпливу: в одних випадках визначальною є людина 

маси, в інших – інерція і комплексність масової культури, але в цілому ці феномени 

суспільного буття функціонують за принципом взаємного потенціювання.  

Масовій культурі та масовій людині притаманні зв’язки взаємодетермінованості: як 

людина маси є творцем масової культури, так і повсякденний спосіб функціонування 

масової культури слугує детермінативним середовищем для становлення і увиразнення 

буттєвих особливостей людини маси.  

Попри об’єктивність і закономірність історичного етапу під назвою суспільство 

масового споживання, ефективна протидія недолікам суспільства масового споживання 

цілком можлива. Вона пов’язана передовсім зі світоглядно-аксіологічною, інтелектуальною 

та етичною сферами, спроможними сформувати той, за висловом Жана Бодрійяра, 

«компендіум суспільного консенсусу», котрий забезпечить підтримку на рівні масової 

свідомості необхідних корекцій і трансформацій ключових вад і недоліків суспільства 

масового споживання.  
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Lidiya Kuzomеnska  

LINGUISTIC REALITY IN THE ERA OF MASS CULTURE  

 

The value of language is primarily due to the fact that it is a key means of cognition and a tool 

of thinking. In the end, language is not only a means of representing reality, but also generates it, 

serves as its designer, generator, and media. The linguistic picture of the world is a reflection of 

the totality of representations of the world, a certain way of understanding and conceptualizing 

reality in the process of daily study of the surrounding reality. The linguistic picture of the world 

is a product of communication, inextricably linked with the specific historical circumstances and 

features of social practices. 

Historical circumstances of the era of mass culture also have certain peculiarities that have 

determinative influence on the linguistic sphere, linguistic means and the linguistic picture of the 

world. The main priority of mass culture is the ability of language tools to meet the 

communicative needs of the general population. However, the path to such a goal is covered by 

certain threats, dangers and disadvantages. 

The concepts according to which the society and social, economic and cultural transformations 

and trends taking place at its level affect in one way or other the language reality were described. 

In turns, the language aspect makes a reverse influence on the society: the society may perceive 

and formulate the reality only with available linguistic tools.  

The main problem aspect of the communicative sphere of the information society lies in the fact 

that modern communication technologies create the opportunity to achieve almost any purpose, in 

particular, full or partial distortion of information, concealing the actual significance of facts, 

selective presentation of certain events, giving them inadequate cause-effect condition, etc. The 

threat to the full genesis of social consciousness is the technology of cumulative influence – in 

particular, information pressing (broadcasting frequency, tendentious selection of facts, use of a 

significant volume air time and newspaper space), latent coercion to the certain information 

consumption, when doubtful messages are legitimized due to the contextual presentation of 

important news and with a high level trust to the presenter. 

Key words: linguistic reality, linguistic means, linguistic picture of the world, speech 

communication, era of mass culture, historical peculiarities, determinative influence. 
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ПРОТЕСТАНТСЬКЕ БАЧЕННЯ ВПЛИВУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ НА 

ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМ Ї. 

 

У статті розкривається сутність поглядів на сім’ю у пізніх протестантських 

деномінаціях. Доведено, що спільним для протестантських деномінацій є розуміння сім’ї 

як «домашньої церкви», що позбавляє шлюб характеру таїнства. За соціальною 

доктриною протестантської церкви найбільшою цінністю постає віроповчальне джерело 

– Біблія, відповідно до якої регламентуються правила і норми функціонуваннясім’ї, родина 
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як «домашня церква» потрактовується як союз Бога та подружжя; практика сімейних 

молінь, іноді щоденних, вивчення Біблії й інших релігійних джерел, строге дотримання 

релігійних традицій, обрядів, звичаїв і приписів сприяє формуванню міцної сім'ї, а відтак, 

продуктивності використанняконфесійного ресурсу в подоланні кризи сім'ї. 

Ключові слова: домашня церква, протестантські конфесії, Протестантська Церква, 

сімейні цінності. 

 

Актуальність. Майже в усіх релігійних системах сім’я розглядається як джерело 

людського існування. Безперечно, загальна концепція моделі сім’ї має свої специфічні риси 

в різних конфесіях. Це продиктовано особливостями віровчення, специфікою 

віросповідного тлумачення комплексу соціальних питань, міжлюдських відносин. Ця 

специфіка характерна для протестантизму,незважаючи на те, що конфесія, як і всі 

християнські сповідання, ґрунтується таапелює у своїй доказовості до Святого Письма. 

Незважаючи на численні публікації багатьох авторів, які стосуютьсярізнихаспектів 

життя протестантів в Україні, донинінемає ґрунтовногодослідження, виробленого в межах 

сучасного протестантизму, якенадавало б розуміння ролі і впливу християнських 

цінностей на сімейні відносини.  

Мета здіснити аналіз впливу християнських цінностей на формування та збереження сім 

ї в сучасному суспільстві.  

Для досягнення поставленої мети необхідно реалізувати низку дослідницьких завдань:  

- показати, яку систему сімейних цінностей пропонує протестантизм; 

- дослідити, в чому полягають конфесійні особливості ціннісних орієнтацій 

протестантизму; 

- з'ясувавти, які цінності мають пріоритет. 

Рівень дослідження проблеми. Грунтовне дослідження протестантизму здійснили А. 

Колодний та П. Яроцький. В. Любащенко (Мельник) дослідила наявні в Україні 

протестантські течії, розглянула характерні ознаки їх віровчення.  

Інформативнішими в контексті дослідження протестантизму в соціокультурному 

просторі незалежної Україниє спеціальні праці, присвячені вивченню цього релігійного 

феномена на території України. Багатоманіття протестантських конфесій у незалежній 

Україні у своїх працях досліджували Н. Жукалюк, В. Любащенко, М. Черенков, О. 

Назаркіна, А. Опарін таІ. Сергєєв та ін. Характерні ознаки діяльності та віровчення різних 

протестантських конфесій на території України у своїх статтях виклалиС. Головащенко, Ю. 

Наріжний, Ю. Решетніков, Л. Рощина, В. Титаренко.  

Виклад матеріалу у протестантизмі, на відміну від православ’я та католицизму, у яких 

шлюб вважається таїнством, що було встановлено для освячення та благочестя сімейного 

життя, визнаються лише два таїнства – хрещення і причастя, які до того ж позбавлені 

особливої магічної сили. Шлюб вважаєтьсязвичайною обрядовою дією. Проте церква 

здійснює контролюючий вплив на стосунки у подружжі. Так отримують свідоцтво охочі 

укласти шлюб у пасторській експедиції свого приходу про відсутність перешкод до 

укладення шлюбу, якщо вони не вінчаються, а лише реєструються в магістраті.  

Відомо, що роль сім’ї у суспільстві незрівнянна за своєю значимістюз іншими 

соціальними інститутами, тому що саме в сім’ї формується і розвивається особистість 

людини, відбувається оволодіння нею соціальними ролями, необхідними для входження в 

суспільство. У цьому зв’язку сім’я виступає важливим середовищем формування і 

функціонування особистості. Поділяючи думку дослідника протестантизму В. Докаша, 

зазначимо, що процес соціалізації особи у протестантизмі є дуже значимим, тому що 

суспільство зберігає набутий досвід, традиції та передає його майбутнім поколінням [4. с. 

106]. Це надзвичайно важливо, оскільки особа збагачує себе тим, що минулі покоління 

напрацювали, відібрали та зберегли протягом всього свого існування. Церква визначає, 

що тільки в такому разі зріла розвинута особистість є основним багатством, джерелом та 

рушійною силою розвитку суспільства. Саме тому Церква закликає людей зберігати свою 
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гідність та розвивати особистість. Церква також ставить питання про збереження сім’ї як 

основної соціальної групи суспільства, яка повинна нести відповідальність за 

формуванняособистості людини від її народження.  

Протестантизм відрізніється від православ’я та католицизму у поглядах на сімейні 

відносини. Поясненням цьому, на нашу думку, є зміщення акцентів на проблему відносин 

Бога і людини. Якщо ортодоксальне християнство – це релігія сім’ї, то протестантизм – це 

релігія особистості. Майже всі протестантські віровчення ігнорують будь-яке значення 

Діви Марії. Ставлення до жінки залишилось за межами відносин, які освячуються 

релігією. 

На наш погляд, протестантську сім’ю можна розглядати як союз двох рівноправних 

людей. Жінка може вести боротьбу за чоловіче місце в житті, тобто за можливість 

отримання рівних юридичних прав, паритетні відносини у бізнесі тощо. Якщо для 

язичництвата атеїзму характернаборотьба між поколіннями та статями, то протестантизм 

вирізняєборотьба жінок за рівність з чоловіками.  

Справедливо зауважити, що релігійно-філософська доктринапротягом свого існування 

видозмінювалась залежно від суспільно-історичної та етнокультурної специфіки. 

На нашу думку, важливу роль у зміцненні позицій сучасного протестантизму відіграє 

наявність сталих джерел поповнення їхніх спільнот. Значне місце в цьому 

процесімаєвиховання в сім’ї.  

В одному з головних програмних документів сучасного протестантизму викладено 

позицію щодопідтримки інституту сім’ї, материнства та дитинства: «У вихованні 

добропорядних людей виключно велика роль шлюбу і сім’ї. Увага до сім’ї є усталеною 

традицією в протестантизмі. Сім’я у протестантському розумінні виступає як«домашня 

церква»: «Сім’я – це маленька церква в очах Бога, у якій Бог – Творець, батько – 

священик, мати – помічниця, а діти – паства. Тому в християнському шлюбі спочатку 

присутні три особистості – Господь і подружжя» [3]. Створення в сім’ях віруючих 

протестантів «домашньої церкви» припускає перетворення кожної сім’ї на своєрідну 

релігійну мікрогромаду з організацією сімейних молінь, іноді щоденних, вивченням Біблії 

й інших релігійних джерел, строгим дотриманням релігійних традицій, обрядів, звичаїв і 

приписів; формуванням із родини замкнутого релігійного осередку зі специфічною 

духовно-моральною атмосферою, строгою регламентацією всіх сторін життєдіяльності – 

побуту, шлюбно-сімейних відносин, використання вільного часу, урізноманітнення форм 

спілкування з оточуючими.  

Сьогодні протестантські громади все більше прагнуть актуалізувати свою діяльність у 

соціальних та духовних сферах. При цьомуприділяєтьсязначна увага сімейно-шлюбним 

питанням, оскільки родина, як і інші сучасні інститути, переживає кризу. Причиною цього 

явища, на думку богословів, є «занепад християнських цінностей, традиційних моральних 

настанов, дошлюбні та позашлюбні стосунки, зростання розлучень та громадянських 

шлюбів, легалізація нетрадиційних сексуальних орієнтацій, зростання проституції, 

наркоманії, алкоголізму» [3]. 

Протестантська церква вважає доцільною свою присутність у всіх сферах життя 

суспільства, які не є аморальними та протизаконними. Вона пропагує здоровий спосіб 

життя, сімейні цінності, надихає людей на творчість, обов’язкове отримання освіти, 

заняття підприємницькою та іншою суспільно-корисною діяльністю.  

Офіційна система формування цінностей та звичайні уявлення про неї членів церков 

відрізняються. Це, значною мірою пов’язано з особливостями процесу формування 

цінностей протестантськими спільнотами в Україні. 

На початку 2010-х рр. утвердились чіткіправила «правильної сімейної поведінки» 

членів протестантських церков. 

Дошлюбна поведінка майбутнього подружжя перебуває під контролем батьків та 

громади. До моменту заручення спілкування майбутнього подружжя відбувається при 

веденні спільних справ та в присутності сторонніх людей. 
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Роль чоловіка та дружини розуміється традиційно: чоловік – голова сім’ї, а дружина – 

помічниця. Виховання дітей є показником духовного клімату в родині, оскільки від 

поведінки дітей залежить участь батьків у служінні. 

Принципово шлюб є нерозривним союзом, але мирянам дозволяєтся розлучатись. 

Підставами для розлучення, за церковними канонічними нормами, є перелюб чоловіка або 

жінки. (Мф.19:9). До подружньої невірності можуть бути прирівняні випадки 

насильництва (фізичного, сексуального чи психологічного) з боку одного з подружжя до 

іншого або дітей, коли особливо виникає реальна загроза життю або здоров’ю. Але й у 

цих випадках Церква закликає подружжя зробити все можливе для збереження сім’ї й 

розглядає розлучення як останній крок, коли всі зусилля, спрямовані для виправлення 

ситуації, не принесли бажаного результату.Духовна слабкість, яка призводить до прояву 

гріховної сутності людей, коли подружжя не завжди є здатним до збереження шлюбних 

відносин, хоча й сприймається Церквою як трагедія,є приводом для розлучення. 

Протестантська Церква благословляє повторний шлюб у разі, коли колишній член 

подружжя помер (Рим.7:1-3); розлучення відбулось до звернення людини до Христа 

(1Кор.6: 9-11; Євр.8: 12); розлучення сталосьз ініціативи другого з подружжя, особливо 

якщо причиною таких дій зазначена віра в Христа (1Кор.7: 12-15). При цьому і чоловік, і 

жінка, котрі вступають у повторний шлюб, повинні бути християнами (1Кор. 7:39). Ці 

принципи протестантизму різною мірою реалізуютьсяпротестантськими громадами .  

Усі протестантські конфесії наполягають на беззастережному виконанні біблійних 

приписів і категорично відкидають штучне обмеження дітонародження. Висока 

народжуваність, неприпустимість її регуляції виступає і релігійним обов’язком, і 

обов’язком перед одновірцями, і умовою благополуччя всієї спільноти. «Ті, хто 

піклуються про зростання церкви, – підкреслює адвентистський автор, – не бояться мати 

великі родини» [1, с. 192]. Цей принцип залишається актуальним і сьогодні, тому що 

багатодітність, на думку представників протестантських громад,кардинально впливає на 

атмосферу родини, характер наслідування соціального й духовного досвіду її старших 

поколінь та істотно позначається на забезпеченні безперервності релігійної традиції.  

У межах нашого дослідження доцільно звернутись до пізніх течій протестантизму, 

оскільки в Україні вони складають найбільшу частину цієї конфесії  

Найпоширенішою серед течій пізнього протестантизму є баптизм. Відносно соціальних 

доктрин баптистів варто насамперед відзначити їх відкритість суспільству. Якщо в 

минулому баптисти уникали світської інформації, прагнули замкнутися у сфері релігійних 

інтересів, то сьогодні вони відкриті світській культурі, внутрішньому й міжнародному 

життю країни. У поведінці й способі життя значна частина віруючих орієнтується на 

загальнолюдські цінності та моральні норми. 

Баптисти приділяють особливу увагу сімейним цінностям. Дотримання моральних 

норм євангельських християн-баптистів вважається обов’язковим для всіх членів 

баптистських церков. Вони вкрай негативно ставляться до дошлюбного сексу, вважаючи, 

що дошлюбні статеві стосунки є гріхом та засуджуються Богом (Євр. 13:4; 12:16; 1Фес. 

4:3-5). Щодо питання про шлюб, то відроджені віруючі можуть укласти його тільки з 

Богом. Згідно зі Священним Писанням, чоловік може мати одну дружину, а жінка – 

одного чоловіка (1Кор. 7:39; 2 Кор. 6:14).Розлучення передбачається у випадку смерті 

одного з подружжя (1 Кор. 7:39; Рим. 7:2-3). При цьому негативним є ставлення до 

гомосексуальних стосунків: шлюб між особами однієї статі є гріхом та заборонений 

відповідно до Священного Писання(Лев 18:22; Рим. 1:26-28; 1Кор. 6:9-10). Подружня 

зрада також вважається гріхом.  

 Штучне переривання вагітності розглядається як вбивство та засуджується  (1Кор. 

5:11; Пс. 138:13, 16). Більшість баптистських сімей багатодітні. Діти вважаютья 

дорогоціннім скарбом та за них несеться відповідальність перед суспільством.Баптисти, 

як правило, знаходять собі пару серед одновірців. Духовна єдність подружжя, сімейна 

молитва, спільне відвідування богослужінь цінуються дуже високо. Тверезий і моральний 
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спосіб життя сприяє згуртованості подружжя, духовній близькості батьків і дітей.Участь 

батька у вихованні є обов’язковою, якщо необхідно приймати важливі рішення. 

Євангельські християни-баптисти не ізолюють своїх дітей відспілкування з однолітками, 

однак прагнуть відгородити їх від куріння, алкоголю, наркотиків та інших шкідливих 

звичок. Зазвичай баптисти прагнуть дати дітям як духовні знання, так і світську освіту.  

Баптистська церква дотримується цілком визначеної загальнохристиянської позиції 

стосовно абортів. Будь-які втручання в біологічну природу жінки вважаютьсятакими, що 

суперечать Божому задуму. 

Для п’ятдесятників шлюб – це установлене поєднання двох людей протилежної статі, 

які утворють сім’ю. Чоловік, як глава сім’ї, повинен із любов’ю керувати  сім’єю, творячи 

злагоду і святість, приносячи все благо для сім’ї. Чоловіки повинні любити своїх дружин, 

не бути з ними суворими й дбати про єство своєї сім’ї. І дружина, у свою чергу, повинна 

любити чоловіка свого і дітей своїх, бути цнотливою, чистою, доброю, турботливою. Діти 

є дорогоцінним скарбом, за який батьки відповідають і який повинні виховувати в дусі 

любові до людей та до праці.  

Розлучення для сімей п’ятдесятників не є характерним явищем. «У церквах ХВЄ міцні 

сім’ї, поодинокі випадки розлучення – швидше винятки» [6]. 

У соціальнійдіяльностівітчизняних п’ятдесятників багато уваги зосереджено на 

проблемах сім’ї. На цю тему проводяться численні семінари як загального характеру, так і 

окремо для молоді, сімейних пар, жінок, чоловіків. За масштабамита кількістю соціальних 

ініціатив ЦХВЄУ стала лідером. Щорічні Свята подяки в КЦ «Україна», Молитва про 

Україну на Майдані стали масовими акціями церков християн віри євангельської. «Для 

нас, християн різних конфесій, є болючим питання майбутнього України, її народу, наших 

дітей, які на сьогодні знаходяться під впливом багатьох небезпечних явищ, що 

поширюються в суспільстві» [2]. Ця громадянська позиція стає свідомою для 

євангельських церков, невід’ємною складовою їх суспільного образу.  

В умовах кризи, яка характерна для сучасної сім’ї, адвентисти вірять, що повернення 

до біблійських принципів та повернення до біблійської моделі сім’ї можуть повернути 

людині втрачене щастя. Розглядаючи тему сім’ї в Старому та Новому Заповітах, 

аналізуючи різні тексти Писання, які мають відношення до шлюбу, вони приходять до 

розуміння сенсу шлюбу: шлюб – це священна Божа установа, що надана людині в Едемі 

та затверджена Христом як укладений на все життя моногамний союз любові між двома 

людьми – чоловіком та жінкою.  

Адвентисти поділяютьдумку про те, що характер стосунків між подружжям є 

праобразом заповіту та відносин між Богом та Церквою (див. Іс. 54:4; Ієр. 31, 31 – 33), 

тому християнське подружжя докорінно відрізняється від світського: християнський 

шлюб укладається не тільки перед людьми, але й перед Богом.  

Подружні відносини повинні гарантувати безпеку для нового життя, тому шлюб, на 

думку Адвентистів Сьомого Дня, має бути законним та офіційно визнаним державою та 

Церквою. Вільні зв’язки та «громадянські» шлюби не можуть захистити соціальні права 

батьків та дітей і забезпечити їм повноправне існування. Тому Церква покликана 

відтворити в суспільстві біблійний погляд на подружнє життя, що засновується на 

високих моральних принципах. Батьки повинні відігравати первинну роль у вихованні 

своїх дітей, знайомити їх з Божими настановами та дотримуватись їх. Діти повинні 

слухатись своїх батьків: «Будьте слухняні батькам вашим в усьому, оскільки це благо 

угодно Богові» (Кол. 3:20). 

Соціальне вчення Церкви (викладене в «Основах соціального вчення Церкви християн 

Адвентистів Сьомого Дня в Україні») передбачає, що сім’я, для того щоб ефективно 

виконувати функцію соціалізації, повинна постійно займатися вихованням дітей, учити їх 

виконувати соціальні ролі, готувати до подружнього життя. 

Адвентисти Сьомого Дня вважають, що вступ у члени Церкви має здійснюватись 

добровільно та усвідомлено, тому дітям надається можливість самим обирати свій шлях у 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

48 

духовному житті. Залучення до Церкви та прийняття релігійних цінностей батьків має 

бути результатом самостійного рішення дорослої дитини.  

Адвентистська церква виступає проти розлучень та бореться за збереження сім’ї, 

наслідуючи принцип: «що Бог об’єднав, те людина да не роз’єднає» (Мк. 10:9). Єдиною 

поважноюпричиноюдля розлучення вважається порушення подружньої вірності, однак 

постраждала сторона має право не тільки на повторне укладення шлюбу, але й 

можливість пробачити та й відновити шлюбні стосунки.  

Церква Адвентистів Сьомого Дня, розглядаючи питання позашлюбних сімейних 

стосунків, дотримується думки про те, що статева близькість може мати місце тільки в 

межах подружніх стосунків чоловіка і жінки.У Біблії про це говориться наступне: 

«…залишить чоловік свого батька та матір свою, і пристане до своєї жінки, і стануть вони 

одним тілом» (Бут. 2:24). Усюди в тексті Святого Письма підтверджується ця 

гетеросексуальна модель поведінки. У Біблії не вітаються гомосексуальні дії або 

відносини. Сексуальні дії поза сферою гетеросексуального шлюбу заборонені (див. Лев. 

20: 7- 21; Рим. 1: 24- 27; 1 Кор. 6:9-11). Ісус Христос підтвердив свою прихильність до 

Божого задуму при створенні світу: «Він сказав їм у відповідь: Чи ви не читали, що Той, 

Хто створив на початку чоловіка і жінку, створив їх? І сказав: Покине тому чоловік батька 

й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом, так що вони вже не 

двоє, але одна плоть» (Мт. 19: 4-6). 

 Питання про штучне обмеження вагітності викликаєпевні розбіжності у поглядах, які, 

у свою чергу, впливають на створення єдиної позиції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в 

контексті даної проблематики. При цьому деякі члени Адвентистської церкви 

наголошують, що Церкваповинна тільки здійснювати керівництво. Позиція Церкви 

полягає в тому, що для християн аборти є неприпустимими у випадку, якщо 

здійснюються з бажання контролю народжуваністю, вибору статі дитини або задля 

збереження життєвого комфорту. Проте іноді жінка може опинитись у виключних умовах: 

її життю або здоров’ю може загрожуватисерйозна небезпека, може мати місце дефект 

плоду (ретельно діагностований), її вагітність стала результатом зґвалтування або 

кровозмішування. У цьому разі кінцевий вибір між перериванням та збереженням 

вагітності повинна зробити сама жінка після відповідної консультації. Щоб прийняти 

рішення, їй радять користуватись точною інформацією, біблійними принципами та 

настановами Святого Духа, однак остаточне рішення краще приймати в умовах сімейного 

обговорення. 

Моральне здоров’я та розквіт суспільства Адвентистська церва безпосередньо пов’язує 

з обставинами в сім’ї, яка є найменшою, але надзвичайно важливою структурною 

одиницею. Сьогодні, коли інститут сім’ї переживає кризу, Адвентисти Сьомого Дня 

закликають віруючих зміцнювати власні сімейні стосунки, створюючи їх на основі 

любові, самоповаги, відповідальності перед Богом, один одним та суспільством.  

З цією метою в помісних громадах Церкви Християн Адвентистів Сьомого Дня 

створено ціла низка відділів – сімейний, жіночий, здоров’я, Тавіфи, молодіжний, дитячий. 

Ці відділи проводять різноманітні заходи, семінари, курси, на яких члени Церкви та всі 

охочі навчаються тому, як слід зміцнювати сімейні взаємин, вирішувати конфлікти 

мирним шляхом, розподіляти домашні обов’язки, краще розуміти себе та подружнє 

життя, виховувати дітей, допомагати нужденним та малозабезпезпеченим, жити за 

принципами здоровогоспособу життя тощо.  

Свідки Єгови дотримуються строгої етичної доктрини: заборонено вживати алкоголь, 

наркотики, тютюн, грати азартні ігри. Гріхом вважають гомосексуалізм, перелюб, 

дошлюбні сексуальні стосунки та аборти. Заборонено також певні форми контролю 

народжуваності [7]. 

Свідки Єгови відзначають те, що сьогодні, як ніколи раніше, сімейні цінності зазнають 

краху і збудувати щасливу сім’ю нелегко. Враховуючи кризовий стан сім’ї в сучасних 

умовах, вони створюють можливості дляпошуку відповідей на актуальні сімейні питання 
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у різних інформаційних джерелах. Сумарний річний тираж журналів «Вартова Башта» і 

«Пробудись» перевищує мільярд примірників; крім цього, видаються мільйони книг, 

брошур, трактатів, а також відеофільмів. Значну частину в цих джерелах присвячено 

сімейно-шлюбній проблематиці, коли наводяться дієві біблійні принципи та практичні 

поради.  

У наш час актуальними темами книжкових видань Свідків Єговистали боротьба з 

наркоманією, алкоголізмом, аморальністю, СНІДом, дослідження глобальних проблем 

сучасності. Сьогодні спостерігається цілком нове сприйняття дійсності членами цієї 

релігійної організації та переорієнтація на позитивні християнські цінності. При цьому 

погоджуємось з думкоюКолодного А.М.: «Процес легалізації і сучасний стан організації 

Свідки Єгові в Україні, імідж, накладений на цю релігійну організацію комуністично-

тоталітарною пропагандою, міцно тримається в суспільній свідомості і на буденному 

рівні, однак останнім часом відбувається вихід із стану підпілля, а отже, і із суспільної 

ізоляції, можливість вільно проводити свою проповідницько-місіонерську діяльність, 

важливу частину якої складає сімейно-шлюбна проблематика» [5]. 

Церкву Свідків Єгови прийнято вважати міським феноменом, оскільки більшість її 

організацій знаходяться в містах. У селах до цієї релігійної спільноти, зазвичай, входять 

люди похилого віку, і вона не має загальної популярності. Інша картина спостерігається 

сьогодні в містах. Усе частіше на вулицях можна зустріти молодих людей, приємних та 

доброзичливих у спілкуванні, які готові надати відповіді на актуальні та болючі питання 

сьогодення. Попри незначну кількість представників цієї організації, її активна діяльність 

може мати в подальшому якісні показники та з часом принести позитивні результати у 

формуванні позитивного ставлення до сімейних цінностей та збереженні багатьох сімей, 

враховуючи, що більшість розлучень припадає на жителів міст.  

Висновки. Спільним для всіх протестантських деномінацій є розуміння сім’ї як 

«домашньої церкви», що позбавляє шлюб характеру таїнства. За соціальною доктриною 

протестантської церкви, найбільшою цінністю постає віроповчальне джерело – Біблія, 

відповідно до якої регламентуються правила і норми функціонування сім’ї, родина як 

«домашня церква» потрактовується як союз Бога та подружжя. Розглядаючисім’ю як 

основу суспільства, протестантизм приділяє значну увагу сімейним взаєминам, оскільки, 

згідно із протестантською етикою, догодити Богові можна найперше у сім’ї та на роботі.  

Протестанти підкреслюють важливу роль чоловіка в сім’ї. Чоловіча відповідальність, 

мужність, здатність вирішувати, обов’язок забезпечувати свою сім’ю є постійною темою 

проповідей у протестантських церквах. Традиційну роль чоловіка особливо підкреслюють 

баптисти, адвентисти та п’ятидесятники. Протестанти наголошують на міцності сім’ї та 

гідності чоловіка як батька і захисника сім’ї; жінка має бути люблячою дружиною та 

матір’ю (саме в цьому, на думку протестантів, її головне призначення); подружжя має 

виховувати дітей в дусі християнських цінностей. Лише в такій моделі українські 

протестанти вбачають свою вірність загальнопротестантським («біблійним») принципам.  

Практика сімейних молінь, іноді щоденних, вивчення Біблії й інших релігійних джерел, 

строге дотримання релігійних традицій, обрядів, звичаїв і приписів сприяє формуванню 

міцної сім'ї, а відтак, продуктивності використанняконфесійного ресурсу в подоланні 

кризи сім’ї. 
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Olena Maskevych 

PROTESTANT VISION OF THE INFLUENCE OF CHRISTIAN VALUES ON THE 

FORMATION AND FUNCTIONING OF THE FAMILY. 

 

The article reveals the essence of the views of the family in the late Protestant denominations. 

It is proved that common understanding for Protestant denominations is the understanding of the 

family as a "home church", which deprives marriage of the nature of the sacrament. According to 

the social doctrine of the Protestant Church, the greatest value is the believer source - the Bible, 

according to which the rules and norms of the family function are regulated, the family as a 

"home church" is regarded as the union of God and the marriage; the practice of family prayers, 

sometimes daily, the study of the Bible and other religious sources, strict adherence to religious 

traditions, rites, customs and ordinances promotes the formation of a strong family, and hence the 

productivity of using the confessional resource in overcoming the family's crisis. 

 Protestants emphasize the strength of the family and the dignity of the husband as a father and 

a defender of the family; a woman must be a loving wife and mother (it is in this, according to the 

Protestants, its main purpose); the marriage must raise children in the spirit of Christian values. 

Only in this model, Ukrainian Protestants see their allegiance to the general Protestant 

("biblical") principles. 

Many churches today achieve quantitative growth, but quality leaves much to be desired. 

Religious faith does not play the same role in the lives of representatives of different 

denominations: the most protestant concentrated on it, for which faith appears to be the main 

constituent of them (but only at the level of a particular community) factor. 

Key words: home church, Protestant denominations, Protestant Church, family values. 
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Юлія Медвєдєва 

(Київ) 

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ТА КОНТРМОДЕРНІЗАЦІЙНІ СКЛАДНИКИ В СОЦІАЛЬНИХ 

УЯВЛЕННЯХ ВІРЯН РІЗНИХ КОНФЕСІЙ УКРАЇНИ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЧАСТИНА 4) 

 
У статті представлено описово-аналітичну характеристику відмінностей між 

православними, греко-католиками та протестантами в сфері релігійних уявлень, щодо 

оцінки інституту приватної власності, експлуатації найманої праці, накопичення 

капіталу та проявів фінансово-майнової й соціальної нерівності, включаючи 

толерантне/нетолерантне ставлення до бідності. 

Обгрунтовано висновки про те, що в оцінці відмінностей між означеними 

християнськими колоніями щодоключових проблем дослідження найбільша кількість 

респондентів з контрмодернізаційними уявленнями зафіксовано серед православних.  

Констатовано, що переважання модернізаційних уявлень в підгрупі греко-католиків та 

протестантів в сфері накопичення капіталу, трудової мотивації, організації найманої 

праці пояснюється не лише історичним минулим цих конфесій, а й стійкою організаційною 

автономією церков щодо держави. 

Ключові слова: Церква, православ'я, греко-католицизм, протестантизм, модернізаційні 

стереотипи, контрмодернізаційні стереотипи, дореформаційне християнство, 

постреформаційне християнство. 

 

Постановка проблеми. Четверта частина емпіричного дослідження присвячена 

визначенню модернізаційних/контрмодернізаційних стереотипів та настанов релігійної 

свідомості вірян православного, греко-католицького і протестантського віросповідань, 

щодо їх ставлення до володіння Церквою нерухомістю та іншими активами; колаборації 

держави і Церкви; фінансового співробітництва держави і Церкви у формі фінансування 

проектів Церкви державою; ставлення респондентів до добробуту, бідності та багатства; 

оцінки бідності/багатства як чинників віри в Бога; прихильності респондентів до образу 

"людини праці" без вищої освіти; схильності до накопичення фінансового капіталу, які є 

важливими для модернізованого (постреформістського) християнства як нормативно-

регуляторний чинник буржуазної етики та капіталістичного способу життя;дослідження 

примножувальних мотивів в отриманні заробітку (доходу) та схильності, які 

характеризують вкоріненість на рівні релігійних уявлень позитивної оцінки грошового 

гомеостазу/гетеростазу. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Дослідження проблем господарської та 

соціальної етики представлені у працях В. Андрєєва (тематика і проблематика зв'язку між 

національною моделлю господарювання та етнічним менталітетом); Р. Апресяна 

(дослідження ціннісних засад підприємницької діяльності); В. Бачиніна (аналіз впливу 

політичної теології на соціологію права); С. Булгакова (витлумачення провідних ідей та 

засадгосподарської етики православ'я); М. Вебера (впливу релігійної етики на господарство 

і суспільство); М. Мчедлова (особливості фідеїзму та його соціальні функції); Ф. Овсієнко 

(компаративний аналіз соціальних доктрин православ'я та католицизму); Ю. Романенка 

(аналіз постіндустріального неофеодалізму та його соціальної моралі);[1, с.4-47; 2, с.19-29; 

3-4; 10; 5; 6, с.200-216; 7, с.46-57; 8, с.3-8; 9, с.47-222].  

Метою статті є спроба здійснення порівняльної описово-аналітичної характеристики 

відмінностей між православними, греко-католиками та протестантами в сфері релігійних 

уявлень, щодо оцінки інституту приватної власності, експлуатації найманої праці, 

накопичення капіталу та проявів фінансово-майнової та соціальної нерівності, включаючи 

толерантне/нетолерантне ставлення до бідності. 
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Виклад основного матеріалу. Індикатор 9.11. дає можливість оцінити ставлення вірян 

трьох конфесій до володіння Церквою нерухомістю та іншими активами. Оцінюючи 

рівень секуляризованості суспільства дослідники загалом виходять з того, що просування 

шляхом модернізації тягне, як правило, або позбавлення Церкви статусу феодального 

землевласника, або, як мінімум, створення умов, за яких землеволодіння Церкви не 

підлягають розширенню та примноженню. Немає сумнівів в тому, що оцінка володіння 

Церквою земельними активами корелює із модернізаційним/контрмодернізаційним 

сприйняттям відповідних практик вірянами різних конфесій. 

Протестантські церкви теж можуть володіти нерухомістю, проте, володіння, 

користування та розпорядження нею виключає надання їм будь-яких преференцій в аспекті 

набуття додаткової нерухомості, доступу до пільгового режиму оподаткування, 

офшоризоване використання земельних ресурсів тощо. Безперечним є й те, що схвалення 

подібних явищ означатиме домодерні відносини між Церквою і державою, що 

забезпечуватиме Церкві певні привілеї. В зазначеному питанні нас, однак, обходить подібна 

деталіка. Адже ми досліджуємо не юридичну компетентність респондентів, а вираженість у 

них настанов щодо церковної автономії або ж державозалежності в сфері володіння 

активами нерухомості.  

Серед респондентів трьох підгруп вірян простежується зменшення чисельності 

прихильників домодернізаційного формату натуралізованого володіння нерухомістю 

Церквою від православних до католиків і протестантів (51,9, 36,8 та 31,9% відповідно).  

Водночас позитивна домінанта православних респондентів в судженнях щодо володіння 

Церквою нерухомістю відображає status quo самої Православної Церкви в її 

взаємовідносинах із державою неофеодального типу постіндустріального зразка, як її 

описує та аналізуєЮ. Романенко [9, c.122-200].  

В оцінці постіндустріального неофеодалізму автор виходить із теорії завоювання Л. 

Гумпловича, яка обстоює формування феодалізму на засадах окупації життєвого простору 

одним етносом щодо інших етнічних груп-автохтонів.  

Автор вважає, що для України цілком адекватним пояснювальним інструментом 

подібного соціального життєустрою виступає, поруч із цим, теорія етнічної асиміляції, яка 

дозволяє інтерпретувати становлення відповідних соціальних інституцій в Російській 

імперії (включаючи нинішню РФ), Україні та Беларусі на засадах присутності імпортованих 

елітних груп, які, на відміну від автохтонних етносів, були і є спроможними підтримувати 

всередині самих себе безперервну комунікацію.  

Така комунікація дозволяє відокремлювати етноси-домінанти від етносів, над якими 

перші здійснюють домінування саме через перервність комунікацій між їх представниками. 

В поясненні такої перервності автор спирається в подальшому на географічний детермінізм 

і так звану теорію натурального регресу суспільства.  

Цей натуральний регрес є похідним від ресурсної надлишковості території як 

передумови самоізоляції мікроспільнот, що виглядає, з одного боку, доволі банальним 

твердженням, а з іншого – дозволяє пояснити, чому в Україні сформувався цей тип 

мультисегментованого (фрагментованого) суспільства феодального зразка.  

Православна Церква, за твердженням автора, не може бути чимось іншим, аніж 

інституційним репрезентантом постіндустріального неофеодалізму. Вона, – з чим можна 

повністю погодитися із дослідником,- зберігаючи ознаки зовнішньої духовної автономії, 

фактично зливається з потестарними (силовими) структурами держави. Відбувається 

приховане одержавлення церкви із перетворенням священства на квазічиновництво.  

За умов СРСР нелойяльне щодо спецслужб священство піддавалося вибірковому 

"чищенню", що призвело до подальшого перетворення цієї соціальної групи на додаток 

КДБ. 

Подібні міркування підтверджуються в результаті аналізу емпіричних даних за 

індикатором 9.12 (колаборація держави і церкви). Комперативний аналіз даних усіх трьох 

підгруп підтверджує гіпотезу щодо найвищого рівня лойяльності православних до 
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домодерного (феодально-потестарного) типу відносин держави і Церкви (58,9%).  

Розбіжності із католицькою паствою є неістотними (59,0%). Це можна пояснити 

якнайширшою взаємодією Греко-католицької Церкви із різними політичними силами, 

починаючи із часів перебування західно-українських територій під владою Польщі, Австро-

Угорщини і закінчуючи періодом Другої світової війни, духовний провід демонстрував 

готовність до співпраці з існуючим режимом заради збереження пастви.  

Істотні відмінності в аспекті прийняття домодерного альянсу держави і Церкви 

простежуються в частині протестантської вибірки, серед яких кількість прихильників цих 

альянсів є, у порівнянні із православними та греко-католиками, найменшою (39%). 

Водночас найбільшою є кількість категоричних або ж таких, що коливаються (61%). 

Аналогічні розбіжності можна простежити і за індикатором 9.13. (фінансове 

співробітництво держави і Церкви у формі фінансування проектів Церкви). 

60,7% православних респондентів вважають, що фінансування державою різних проектів 

Церкви є нормальним явищем. Дещо меншим цей показник серед вірян греко-католиків 

(54,5%), ще меншим – серед вірян-протестантів (35,2%). Натомість кількість опонентів 

фінансування державою проектів Церкви серед вірян-протестантів є найбільшою (65%). 

 Пояснення подібних розбіжностей випливають із секуляризованого розуміння 

протестантами відносин Церкви і держави як самостійних інституцій та юридичних осіб із 

автономними бюджетами.  

У контексті реформаційного розуміння, Церква може мати в своєму розпорядженні певні 

фінанси, які є результатами її господарської (підприємницької) діяльності. Проте, в 

протестантському розумінні надання державою Церкві відповідних фінансових ресурсів 

може розглядатися як корупція та створення привілеїв. 

Індикатори 9.14 - 9.15 дозволяють оцінити ставлення респондентів до добробуту, 

бідності та багатства. Йдеться про ієрархію цінностей (спокій/добробут, 

бідність/багатство-віра). Розбіжності між двома підгрупами респондентів (православними і 

протестантами) в оцінці ієрархії спокій/добробут не є істотними і не перевищують 7%. (80 

та 72,2% відповідно). Істотнішою є розбіжність із підгрупою респондентів-католиків, яка 

складає майже 15-24% (57,2% у порівнянні із 80 та 72%).  

Цю тенденцію ми обгрунтуємо декількома релігійно-етичними чинниками свідомості 

вірян-правосдавних, протестантів і католиків: 

1) православні віряни прихильні до спокою на користь добробуту пояснюється не 

стільки дефіцитом утилітарної мотивації, скільки тими соціально-структурними 

чинниками, які або мінімізують, або унеможливлюють підприємницьку діяльність та 

звичайне накопичення. І, хоча в підпункті не уточнено, багатству якого походження треба 

віддавати пріоритет перед спокоєм, навіть за умови споживчого (непідприємницького) 

накопичення економічні чинники є доволі вагомими: інфляція, безробіття, згортання 

виробничих потужностей, зростаюча деіндустріалізація, підвищення житлово-комунальних 

тарифів тощо.  

2) серед вірян-протестантів найбільшою є кількість прихильників легалістичного 

тлумачення Біблії, в якій багатство має міноритарний статус у порівнянні із спокоєм, 

чистою совістю перед Богом, чесністю, порядністю та іншими чеснотами. Саме цим 

пояснюється найменша чисельність серед протестантської підгрупи прихильників 

пріоритетності багатства над спокоєм. Отже, протестанти віддають перевагу спокійній 

бідності за умови, якщо багатство накопичується із сумнівними в етичному відношенні 

мотивами; 

3) серед греко-католиків зберігається найменша кількість прихильників "спокійної 

бідності", що говорить про певні розходження між утилітарними мотивами і етичними 

настановами.  

Компромісність уявлень щодо можливих поступок на користь багатства у порівнянні із 

спокоєм може свідчити про збереження тієї самої зацікавленості в усьому світському, яка 

вела католиків до корупції в період середньовіччя і істотним чином впливає на них у наш час.  
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Достовірність цих тверджень підтверджують також дані за індикатором 9.15 

(бідність/багатство як чинники віри в Бога). У православних і протестантів розбіжності 

між кількістю прихильників бідності є менш істотними, у порівнянні із католиками (77,9 та 

79,4% у порівнянні із 43,3%).  

Загалом канонічна (фундаменталістська, а, отже, і модернізаційна) версія, представлена в 

Біблії, виражає негативне ставлення до багатства та бідності як до крайнощів, які 

призводять до послаблення віри. В самій Біблії це пояснюється тим, що багатство 

призводить до забуття віри в Бога через захопленість суєтним, тоді як бідність не сприяє 

вірі саме через багаточисельні утруднення та проблеми, які породжують сум, відчай, 

занепад сил і відвертають людину від Бога. 

Зазначену обставину можна пояснити декількома релігійно-етичними чинниками 

свідомості вірян-правосдавних, протестантів і католиків: 

1) віряни-протестанти, будучи легалістами, в більшості випадків віддають перевагу 

праведній бідності у порівнянні із неправедним багатством, що також випливає із Біблії; 

2) віряни-православні в ставленні до бідності стоять, скоріше, на позиції фаталістичного 

світогляду і приймають бідність як певну сукупність вимушених обставин, які треба 

«перетерпіти» (якщо розуміти під такою логікою призвичаювання до бідності як до стану, 

який є якщо не богоподібним, то богоприйнятним). Варто звернути увагу й на те, що 

православна культура базується на багаточисельній агіографічній літературі, де описано 

подвижницького життя, чого немає, скажімо, у протистантів. Звісно, що подібні зразки 

аскетизму суперечать практикам легітимного накопичення багатства, яке в 

протестантському розумінні оцінюється як ознака «Вищої прихильності». 

Індикатор 9.16 дозволяє оцінити прихильність респондентів до образу "людини праці" 

без вищої освіти, яка складає основу для контингенту на резервному ринку праці і є 

ключовим фігурантом відносин найму на приватних підприємствах.  

Розподіл прихильників кар'єри власної дитини без отримання вищої освіти говорить 

накористь греко-католиків, серед яких найбільша кількість респондентів є підготовленими 

до подібного сценарію професійного розвитку власних дітей (53,1%). В православній та 

протестантській підгрупах чисельність пересічного (робітничого або селянського) сценарію 

професійного становлення власних дітей є, хоча і неістотно, проте меншою і складає 

половину (50%).  

Пояснення цих розбіжностей можна шукати в узвичаєній для мешканців західних 

областей транзитній міграції в країни близького та далекого зарубіжжя (заробітчанство) або 

активні екскурсійні турне і паломницькі місії. Для перших професійна група має найменше 

значення, оскільки їм доводиться виконувати такі види робіт, які не є прив'язаними до 

фаху, кваліфікації та освітнього рівня, а для решти цей індикатор має певне значення, однак 

не визначальне.  

А тому неістотні розбіжності в кількості прихильників говорить про відносну настановчу 

однорідність вірян всіх трьох конфесій та їх одностайність в питаннях професійного 

майбутнього дітей, яке вибудовується у відповідності із очікуваннями суспільства 

модерного типу. 

Індикатор 9.17 дозволяє оцінити схильності до накопичення фінансового капіталу, які є 

важливими для модернізованого (постреформістського) християнства як нормативно-

регуляторний чинник буржуазної етики та капіталістичного способу життя. Відмінності 

між трьома конфесійними підгрупами в сегменті прихильників "примножувальної 

парадигми" накопичення капіталу є несуттєвими і не перевищують 3% (36, 35,2 та 38% 

складають показники у православних, греко-католиків та протестантів відповідно). 

Наближеність чисельності прихильників моделі примноження капіталу до 1/3 говорить 

про те, переважна більшість вірян (від 64 до 67%) ставиться до етики капіталістичного 

успіху радше негативно, аніж позитивно, безвідносно до конфесійних відмінностей.  

Індикатор 9.18 дозволяє оцінити примножувальні мотиви в отриманні заробітку 

(доходу) та схильності, які характеризують вкоріненість на рівні релігійних уявлень 
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позитивної оцінки грошового гомеостазу/гетеростазу. При оцінці результатів емпіричного 

дослідження за цим індикатором можна керуватися точкою зору, яка була висловленою 

свого часу у відомій праці М. Вебера "Господарство і суспільство".  

Найвищі показники грошової гомеостатичності виявляються в православній підгрупі 

респондентів (61,1%), найнижчі – в протестантській підгрупі (29,8%). Греко-католицька 

підгрупа демонструє проміжне значення (46,2%). Пояснення цих емпіричних 

закономірностей знаходимо як в класичних соціологічних теоріях, так і у сучасних авторів. 

Характеризуючи господарську етику східних суспільств, М. Вебер відзначав, що 

господарська поведінка різних суб'єктів в їх умовах є нерозривно пов'язаною із 

приховуванням певної частини капіталу для потреб особистого споживання, а не 

виробництва.  

Взагалі така позиція суб'єктів виробничого процесу не є дивною, оскільки в умовах 

східних суспільств має місце корупційне вилучення значної частини додаткового продукту 

державою-класом, що підтверджується не лише схильністю до понаднормативного 

споживання, а й переважанням чуттєвості над раціональністю [6, c.200-216].  

На цьому разом із М. Вебером наполягав і К. Маркс, для якого весь сентименталізм 

феодального класу було потоплено в крижаній воді буржуазного чистогану, якщо мова йде 

про раціональне використання капіталу, прозору капіталістичну бухгалтерію та схильність 

до постійного відновлення капіталообігу [8, c.7].  

Суспільства, в яких православ'я є домінуючою релігійною конфесією, переважання 

подібної етики також є соціальним фактом. Даючи оцінку господарської етики 

православ'яС. Булгаков [4] відзначав, що в православній етиці фігурують два твердження, 

які увиразнюють ставлення як доктринальних фундаторів, так і пересічних вірян до 

приватної власності, капіталістичної експлуатації й організації системи найманої праці. 

Перший важливий постулат полягає у релятивному тлумаченні меж приватної власності. 

На відміну від католиків, теоретики православ'я ставляться до неї як до історично-минаючої 

інституції,що не має самодостатнього значення. Ось чому будь-який дослідник розуміє, що 

подібний релятивізм щодо приватної власності призводить до схвалення відповідних 

технологій її обмеження з боку державної влади, включаючи неправові способи її 

вилучення у власників.  

Ю. Романенко у зв'язку з цим формулює твердження, згідно з яким в умовах 

постіндустріального неофеодалізму, легітимізуючою релігією щодо якого і є, на думку 

дослідника, православ'я, гарантії для розвитку капіталістичного суспільства є не лише 

хиткими, а й майже відсутніми. І тут йдеться не тільки про обмеження приватної власності, 

а й про її відсутність як економіко-правового інституту і підміну її інститутом тимчасового 

оперативного управління об'єктами власності.  

При цьому, як зазначає автор, саме в рамках такого економіко-правового інституту клас 

(в термінології дослідника – латентний стан (рос. «сословие»)) неофеодалів-бенефіціарів, 

який утворюється тіньовими олігархічними кланами, маскує свою владу за 

республіканським декорумом і фактично перетворює тимчасових тримачів власності на 

об'єкт паразитування та отримання надприбутків, необхідних для злоякісно-

консьюмеристського способу життя [9, с.116-122]. 

Враховуючи узвичаєність подібних уявлень в православному середовищі, те саме 

«звичне життя» для одних соціальних груп може означати застійну бідність, для інших – 

надспоживання із розкішним способом життя. В обох випадках йдеться про суто домодерне 

розуміння приватної власності як таких соб об'єктів тимчасового тримання, збереження 

гарантій власності щодо яких не є обов'язковим з боку держави та суспільства.  

Друге твердження зводиться до непримиренності православ'я щодо капіталістичної 

системи господарства як такої, що є фундованою на експлуатації найманої праці. Водночас 

православна етика … може до часу миритися з ним, маючи на увазі переваги капіталізму в 

зростанні продуктивності праці і збільшення виробничої енергії.  

Але перепонами на шляху визнання капіталізму виступають тіньові прояви експлуатації 
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(дітей, чорношкіриш),а також придушення людської гідності. Тому є лише одна найвища 

цінність, в контексті якої необхідно давати порівняльну оцінку різних господарських форм 

– це правова і господарська свобода особистості. Найкращою з господарських форм 

належить вважати ту, яка забезпечує для конкретного стану особисту свободу як від 

природної бідності, так і від соціальної неволі.  

Важливим для емпіричного дослідження є визначення ставлення вірян до латентного 

стимулюючого/дестимулюючого впливу бідності на продуктивність праці. Адже для одних 

бідність може відігравати роль стимулятора до праці, так що вони починають інтенсивніше 

і продуктивніше працювати, а для інших – навпаки, слугує чинником переживання стресу і 

занепаду сил.  

Водночас, позитивне або негативне оціночне ставлення до бідності визначатиме 

модернізаційність/контрмодернізаційність релігійно-моральних уявлень в аспекті 

припущення респондентами того чи іншого ступеня соціального розшарування (соціальної 

поляризованості), що виникатиме в умовах подальшого розвитку ринкової економіки та 

реформуванні українського суспільства. 

Висновки. В оцінці відмінностей між православними, греко-католиками та 

протестантами в сфері релігійних уявлень, які стосуються оцінки інституту приватної 

власності, експлуатації анйманої праці, накопичення капіталу та проявів фінансово-

майнової та соціальної нерівності, включаючи толерантне/нетолерантне ставлення до 

бідності найбільша кількість респондентів з контрмодернізаційними уявленнями є 

зафіксованою в православній підгрупі.  

Виходячи з домінування православ'я як релігійної конфесії та значної впливовості у 

зв’язку із таким домінуванням на релігійну мораль населення України, є підстави для 

мотивованого припущення того, що зазначені настанови можуть бути істотною перепоною 

на шляху модернізації економіки, політики, освіти, сім"ї та інших соціальних інститутів. 

Переважання модернізаційних уявлень в підгрупі греко-католиків та протестантів в сфері 

накопичення капіталу, трудової мотивації, організації найманої праці пояснюється не лише 

історичним минулим цих конфесій в контексті їх включеності в капіталістичні життєустрої, 

а й стійкою організаційною автономією церков щодо держави. 
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MODERNIZATION AND CONTRMODERNIZATION COMPONENTS IN SOCIAL 

DIMENSIONS OF ADEPTS OF DIFFERENT CONFESSIONS OF UKRAINE: BY 

EMPIRICAL STUDY RESULTS (PART 4) 

 

Written resume. The article is devoted to the presentation of the fourth part of the results of an 

empirical study of modernization / counter-modernization social representations of 

representatives of the three main Christian denominations of Ukraine. In the article, a descriptive-

analytical description of the differences between Orthodox, Greek Catholics and Protestants in 

the field of religious beliefs concerning the assessment of the institution of private property, the 

exploitation of wage labor, the accumulation of capital and manifestations of financial-property 

and social inequality, including tolerant / intolerant attitude to poverty . 

The author concludes that in assessing the differences between Orthodox, Greek Catholics and 

Protestants in the field of religious beliefs relating to the assessment of the private property 

institution, the exploitation of wage labor, the accumulation of capital and manifestations of 

financial and property and social inequality, including tolerant / intolerant attitudes to poverty the 

largest number of respondents with counter-modernization representations is recorded in the 

Orthodox subgroup. 

It is emphasized that based on the domination of Orthodoxy as a religious denomination and 

significant influence in connection with such domination of the religious morality of the 

population of Ukraine, there are grounds for a motivated assumption that these guidelines may be 

a significant obstacle to the modernization of the economy, politics, education, family and other 

social institutions. 

It is stated that the predominance of modernization ideas in the subgroup of Greek Catholics 

and Protestants in the area of capital accumulation, labor motivation, organization of hired labor 

is explained not only by the historical past of these denominations in the context of their inclusion 

in the capitalist system of life, but also by the stable organizational autonomy of churches in 

relation to the state. 

Key words: Orthodoxy, Greek Catholicism, Protestantism, modernizing stereotypes, 

countermodernist stereotypes, pre-reform Christianity, post-informational Christianity. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ СОЦІЛЬНИХ 

ВІДНОСИН 

 

У роботі досліджено різні підходи до визначення поняття «соціальна політика». 

Визначено соціальні напрями реалізації соціальної політики держави. Розкрито суть 

поняття «соціальної політики», визначено її основні складові та функції. Зазначено її роль 

в економічному розвитку країни. Визначено основні елементи державної соціальної 

політики. 

Ключові слова: соціальна політика, соціальні відносини, соціальна держава, Індекс 

людського розвитку, Конституція України, права людини. 

 

Постановка проблеми. Термін «політика» на теоретичному рівні розуміється 

багатозначно, але сутність його полягає в тому, що він відображає сферу життєдіяльності 

людей, пов’язану з владними відносинами, державою, політичними партіями, громадсько-

політичними рухами, організаціями, окремими громадянами, дії яких покликані 

гарантувати життєдіяльність тієї чи тієї спільноти людей, реалізацію їх загальної волі, 

інтересів і потреб. 

Мета статті – дослідження соціальної політики як політики держави в сфері соціальних 

відносин. 

Соціальна держава – це держава, політика якої спрямована на створення умов, що 

забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини. 

Соціальна політика – це система управлінських, регулятивних, організаційних заходів 

держави, спрямованих на захист громадянських, економічних, соціальних, культурних прав 

людини, закріплених в міжнародних правових актах, законах і конституціях держав. 

Дотримання останніх, їх реалізація сприяють створенню умов для розвитку соціального 

потенціалу особистості («людського капіталу»), соціальної безпеки людини, її соціального 

захисту. 

Соціальні відносини – взаємини на макро- і мікрорівні, закономірності соціального 

розвитку, що випливають з цієї взаємодії; повторювані взаємодії, співвіднесені за своїм 

змістом одна з одною, що характеризуються відповідною поведінкою [1]. 

Соціальні відносини пов’язані з відносинами нерівності в суспільстві. 

Передумовами соціальних відносин є відносини обміну, станова, національна або 

класова спільність, взаємна угода і очікування раціонального поводження. 

До переваг соціологічного аспекту соціальної політики можна віднести те, що предметом 

соціології як науки є відносини, названі її засновниками соціальними. Якщо узагальнити 

різні визначення даної категорії, що належать як класичній традиції, так і сучасним 

дослідникам (І.М. Поповій, Н.А. Перемозі, Н.М. Мокляк, Є.А. Якуба та ін.), то можна 

виділити чотири позиції, що характеризують соціальні відносини: 

- це відносини диференціації в суспільстві; 

- це відносини між соціальними групами; 

- це ставлення оцінювання соціальної реальності індивідами, соціальними спільнотами, 

суспільством в цілому, що надає даному виду відносин суб’єктивний, особистісний 

характер; 

- це відносини, які складаються з приводу задоволення життєвих інтересів і потреб 

людей. 

Власне, останнє визначення і дає уявлення про соціальну сферу як область, яка охоплює 

освіту, охорону здоров’я, трудову діяльність, соціальне страхування (захист), і все, що на 

мові феноменології, називається «життєвим світом» і людської повсякденністю. 
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Переваги соціології в конструюванні концепції соціальної політики полягають також і в 

тому, що вона пропонує категоріальний апарат і відповідні методи дослідження соціальної 

сфери. Крім категорії «соціальні відносини» досить плідним може бути поняття «соціальна 

структура». 

Між цими визначеннями і політичними стратегіями держави існує прямий зв’язок. 

Визначення соціальних відносин зумовлює цілі соціальної політики. 

Перше визначення передбачає логіко-математичне зіставлення, згідно з яким піддаються 

вимірюванню ознаки на підставі яких порівнюються певні об’єкти в категоріях «рівності – 

нерівності», «більше – менше». Наприклад, досліджуючи майнову структуру суспільства, 

ми визначаємо дистанцію між доходами майнових груп, мається на увазі доцільний 

показник. 

Тобто політична стратегія держави може бути спрямована або на ліквідацію 

диференціації в суспільстві (між доходами громадян, між етнічними групами і т.д.) або на 

облік соціальної диференціації, на «адресну» соціальну політику. 

В Україні створені напрямки державної політики націлені на певні групи суспільства. 

Соціологи вивчають специфіку цих груп, розробляють їх «соціальний портрет». 

Згідно з другим визначенням соціальних відносин (соціальні відносини – це відносини, 

які утворюються між певними групами в суспільстві). Державна політика повинна 

виконувати ще одну функцію. Турботою держави є регулювання конфліктів у міжетнічних, 

трудових, майнових відносинах, а також між населенням і владою. Це може бути політика 

перерозподілу доходів через гнучку податкову систему, політика соціального партнерства 

щодо найманих працівників і роботодавців. Показником відносин між політичною елітою і 

рядовими громадянами є рівень довіри населення до влади. 

Соціальні відносини – це система цінностей населення, крізь «призму» яких воно оцінює 

сьогодення, майбутнє і минуле. Це визначення демонструє особистісний аспект, в якому 

присутній суб’єктивний сенс. 

У контексті соціології соціальна політика держави розглядається як один з видів 

соціальної діяльності, яка будується на сконцентрованій в громадській думці ціннісній 

компоненті. 

Політичний сенс соціальних відносин, полягає в тому, що вони виникають між 

населенням і державою з приводу задоволення життєвих соціальних потреб. Але тут є два 

важливих моменти. А саме: мовиться не тільки про економічні потреби, а про соціальні та 

культурні права людини, які є базовими цінностями (потреби, пов’язані з розвитком 

особистості, самореалізацією, охороною здоров’я, освітою тощо). 

Виникає проблема визначення суб’єкта задоволення потреб (від якого залежить рівень 

життя людини). Слід зазначити, що перелік таких суб’єктів залежить від вибору моделі 

соціальної політики. Наприклад, ліберальна модель соціальної політики спрямована на 

мінімізацію ролі держави і на активну позицію самої особистості («суспільство рівних 

можливостей»). Соціально-демократична система виділяє головного соціально 

відповідального суб’єкта, а саме державу. Європейська консервативна модель розподіляє 

відповідальність між державою, профспілками і роботодавцями. 

Соціальні відносини – це відносини, які регулюються нормами, тому метою державної 

соціальної політики в соціальній сфері є нормотворча діяльність. 

У сучасному українському суспільстві набуває актуальності правовий погляд на 

соціальну політику і соціальні відносини. Але більшість вчених і політиків не помічають 

зв’язок між правовими і соціальними відносинами [2; 3;4]. 

Соціальна політика передбачає здійснення і захист соціальних, культурних та 

економічних прав людини, переважно, з боку держави. 

Українська наука, традиційно спиралася на марксистську методологію, визнавала 

економічні відносини основним фактором, що детермінує розвиток суспільства. Але в 

таких концепціях, як «держава загального добробуту» і «соціальна держава», які набули 
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статусу державної ідеології у країнах західної Європи, соціальним відносинам надана 

цільова функція. Українська держава, згідно з Конституцією, також є соціальною. 

У книзі «Глобальна соціальна політика» Боба Дикона, Мішель Халс і Поля Станс, 

сучасних дослідників соціальної політики, руйнується примітивне уявлення про механічний 

зв’язок між рівнем добробуту населення і економічним розвитком країни [3]. Порівняльний 

аналіз соціальної політики показав, що вище певного рівня економічних передумов не існує 

необхідного зв’язку між цими факторами. Дуже багато коректив вносить політичний 

фактор. Виключне місце займають кілька країн, які мають показники людського розвитку 

набагато нижче, ніж можна було б очікувати за їх ВВП. Японія, Великобританія і США в 

2013 році займали відповідно 17-е, 14-е, 5-е місце в рейтингу людського розвитку, 

поступаючись Норвегії, Австралії, Швейцарії, Нідерландам. 

Слід зазначити, що основою соціальних відносин є соціальна структура. У соціології 

існує декілька визначень соціальної структури. Більшість дослідників визначають соціальну 

структуру як упорядкований, ієрархічний зв’язок між групами суспільства, інститутами, що 

призводить до позиції, ролі і статусів індивідів. 

Український вибір залежить від економічних, політико-правових чинників, а також від 

громадської думки і стану суспільної свідомості населення. 

Рівень соціального розвитку тієї чи тієї країни сьогодні визначається на підставі 

показника, який отримав назву «Індекс людського розвитку». Індекс людського розвитку 

(ІЛР), розроблений ПРООН, надає приблизну оцінку людського розвитку загалом. Головні 

компоненти ІЛР: очікувана тривалість життя, освіта (грамотність і кількість вступників до 

школи) і добробут (доходи на душу населення). 

Індекс людського розвитку (ІЛР) дає композитну оцінку людського прогресу. Вперше 

даний показник був запропонований у 1990 р. групою дослідників Програми розвитку 

ООН. Крім загального ІЛР, розраховується ІЛР для чоловіків і жінок, різних етнічних і 

соціальних груп, регіонів. 

Показник освіти визначається як грамотність населення з урахуванням середнього числа 

років навчання. 

В області доходів в якості порогової величини використовується середнє світове 

значення ВВП на душу населення. Якщо країна знаходиться вище середньосвітового 

значення ВВП, то збільшення доходу на душу населення розглядається як зменшення її 

граничного вкладу в людський розвиток. 

Вважається, що країни з ІЛР: 

- менше 0,5 мають низький рівень людського розвитку; 

- 0,5-0,8 – середній рівень; 

- 0,8 і вище – високий рівень розвитку. 

Однак Індекс людського розвитку, розрахований за трьома перерахованими вище 

показниками, не дає повного уявлення про людський прогрес. Тому необхідно 

використовувати інші показники розвитку людського потенціалу, для того, щоб аналізувати 

і прогнозувати стан розвитку людського потенціалу, в тому чи тому регіоні. Крім того, 

існує проблема несумісності статистичних даних, оскільки в даному регіоні можлива 

відсутність статистичних показників, необхідних для розрахунку індексу людського 

потенціалу за певною методикою. Отже, людський потенціал необхідно оцінювати з 

урахуванням безлічі факторів і застосуванням різних методів оцінок. Тобто для того, щоб 

аналізувати і прогнозувати розвиток того чи того регіону [6]. 

Україна посідає 84 місце в рейтингу. Про це повідомляється в «Доповіді про людський 

розвиток 2016 року» (Human Development Report 2016), підготовленому Програмою 

розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) [5]. 

Індекс людського розвитку (ІЛР) для України становить 0,743 і потрапляє в високу 

категорію, рейтинг України з 1990 по 2016 рік зріс з 0,714 до 0,743 – на 5 %, або в 

середньому на 0,2 % в рік. 
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Відзначимо, що на сьогоднішній день Україна посідає таке ж місце, як і Вірменія – 84, 

сусідня держава – Туреччина – 71, Грузія – 70, Білорусія – 52, Казахстан – 56. Росія – 49, 

Румунія – 50, Чорногорія – 48 та Польща – 36 потрапили в групу країн з «дуже високим 

рівнем розвитку». 

Згідно з даними ООН, валовий національний дохід (ВНД) на душу населення за роки 

незалежності України зменшився приблизно на 22 %; очікувана тривалість життя при 

народженні в період 1980-2012 рр. зменшилася на 6 місяців, а в цілому за роки 

незалежності – на один рік – до 68,8 років. 

Середня тривалість навчання протягом 1990-2015 рр. виросла на 2,2 року – до 11,3 років, 

очікувана тривалість навчання збільшилася на 2,9 року – до 14,8 років. 

Індекс гендерної нерівності України в 2016 році склав 0,7, що ставить її на 69 місце 

серед 144 країн [7]. 

У 2013 році рейтингову шкалу сформували за двома варіантами розрахунків регіональної 

характеристики людського розвитку: національною методикою і методикою ООН. За 

національною методикою, до п’ятірки лідерів потрапили Харківська, Чернівецька, 

Закарпатська, Львівська та Запорізька області; за методикою ООН – Дніпропетровська, 

Донецька, Полтавська, Київська та Харківська області. 

Значна різниця в рейтингах деяких східних і західних регіонів пояснюється включенням 

в національні методики ряду показників соціального оточення, якості навколишнього 

середовища, демографічного відтворення, за якими виграють західні області і програють 

східні, незважаючи на їх лідерство за показниками міжнародної методики. 

Різниця в отриманих результатах жодним чином не знижує цінності обох варіантів 

розрахунків. Вона означає лише, що включення в розрахунок додаткових аспектів може 

істотно змінити загальну оцінку. Тому, використовуючи інтегральний індекс для аналізу 

ситуації і розробки політики, потрібно мати на увазі склад і вагу його окремих компонентів. 

Слід підкреслити, що регіони, що входять до певної групи (за рівнем інтегрального 

показника), істотно відрізняються за окремими компонентами людського розвитку. 

Проаналізуємо стан регіонів з найвищими рейтингами. У цій групі тільки лідер (Харківська 

область) не має очевидних «провалів» по одному з аспектів, в інших спостерігаються явні 

проблеми з деякими параметрами: в Чернівецькій і Закарпатській областях – це освіта 

(відповідно, 20-е і 26-е місця в рейтингу), Львівській – добробут (20-е) Запорізької – 

соціальне середовище (20-е) і комфортне життя (23-е). Група аутсайдерів більш однорідна. 

Виняток становлять Кіровоградська область, яка займає передостаннє місце в рейтингу і все 

ще зберігає непогані показники за освітою (10-я позиція), і Херсонська, яка займає лише 23-

е місце за інтегральним показником і має досить сприятливі умови проживання (8-а позиція 

). 

Дослідження залежності параметрів людського розвитку в регіонах від обсягів 

бюджетного фінансування не виявили між ними стійкого зв’язку. Однак було встановлено 

прямий і досить суттєвий зв’язок між рівнем освіти в регіонах і обсягом перерахувань з 

місцевих бюджетів до державного. Зрозуміло, що тут є логічний зв’язок: прогресивна 

структура економіки передбачає використання більш освіченої робочої сили, і це, врешті-

решт, визначає кращу фінансову спроможність регіону. 

Однак було виявлено дисбаланс (істотний негативний зв’язок) між внеском регіонів в 

консолідований бюджет і отриманням коштів у місцевий бюджет (в розрахунку на 1 особу). 

Отже, регіони, які здійснюють найбільший внесок в національний дохід і, відповідно, до 

державного бюджету, мають несприятливі показники відтворення населення, соціального 

оточення, комфортного життя. 

На прикладі розглянемо окремий регіон – Одеський. У рейтингу з 27 областей України, 

Одеська область на 2010 рік займає 21 місце, випереджаючи Житомирську область (23 

місце) і Сумську (22 місце). На 2013 рік наша область піднялася до 10 місця, випередивши 

Луганську (11 місце) і Волинську (12 місце). 
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За окремими напрямами область займає наступні місця серед регіонів України на 2010 

рік: 

- на 2010 рік з 4 місця на 2013 рік на 1 місце – розвиток ринку праці, 

- на 2010 року з 6 місця на 2013 рік на 12 місце – рівень освіти, 

- на 2010 з 7 місця на 2013 рік на 3 місце – умови проживання населення, 

- на 2010 рік з 11 місця на 2013 рік на 16 місце – матеріальний добробут, 

- на 2010 рік з 15 місця на 2013 рік на 16 місце – демографічний розвиток, 

- на 2010 рік з 21 місця – екологічна ситуація, 

- на 2010 рік з 25 місця на 2011 рік на 1 місці – фінансування людського розвитку, 

- на 2010 рік з 27 місця – стан і охорона здоров’я, 

- з 2010 року до 2013 року залишився на 20 місці соціальний стан. 

Отже, найбільш успішно в регіоні вирішуються проблеми розвитку ринку праці, умови 

проживання населення, фінансування людського розвитку. Несприятливими для області 

вважаються: демографічний розвиток, матеріальний добробут, екологічна ситуація, рівень 

освіти, стан охорони здоров’я [8]. 

Якщо ж розглядати всі ці показники за соціологічними дослідженнями, проведеними 

Центром Разумкова, то можна сказати, що рівень задоволеності громадян життям і рівень 

довіри в суспільстві взаємопов’язаний. Так, коефіцієнт кореляції Крамера, що характеризує 

зв’язок між рівнем довіри до людей і рівнем задоволеності життям, дорівнює 0,159 і є 

статистично значущим (рівень значущості p<0,001). Коефіцієнт кореляції Крамера є мірою 

статистичного зв’язку між двома ознаками, який може приймати значення від 0 (якщо 

статистичного зв’язку між змінними немає) до 1 (при наявності повного, функціонального 

зв’язку). Хоча 59% опитаних в Україні відповідають, що вони «дуже щасливі» або «скоріше 

щасливі», цей показник (як і рівень задоволеності життям) є найнижчим серед 

порівнюваних країн (наприклад, в Німеччині – 84 %, в Нідерландах – 92 %, в Польщі – 

93 %, в Росії – 73 %). 

В Україні найбільш задоволені життям жителі Західного регіону (6,1 бали), в найменшій 

мірі – жителі Сходу і Донбасу (відповідно, 4,0 і 4,1 бали). У Західному регіоні вважають 

себе щасливими 75 %, тоді як в Центральному регіоні – 59 %, Південному – 51 %, Східному 

– 53 %, а на Донбасі - лише 35 %. Донбас – це єдиний регіон, де більшість (58 %) жителів 

відзначили, що вони «не дуже щасливі» або «абсолютно нещасні». Відчуття задоволеності 

життям знижується з віком опитаних (від 5,9 балів серед тих, кому менше 30 років, до 4,3 

балів серед тих, кому 60 і більше років). Якщо серед представників молодшої вікової групи 

73 % вважають себе щасливими, то серед старшої – тільки 47 %. 

Етнічні українці більше задоволені життям, ніж етнічні росіяни (відповідно, 5,2 і 4,0 

бали). Якщо серед етнічних українців 61 % вважають себе щасливими, то серед етнічних 

росіян 55 % вважають себе нещасливими. Україномовні респонденти, в порівнянні з 

російськомовними і двомовними, вище оцінюють власну задоволеність життям (відповідно, 

5,4 бали, 4,9 балів і 4,5 балів), так само частіше вважають себе щасливими (відповідно, 

64 %, 51 % і 54 %) [8]. 

На думку громадян, в більшості сфер життя стан справ в Україні в 2016 році істотно 

погіршився. Найбільш негативні зміни відбулися в рівні цін і тарифів – тут погіршення 

зазначили 88,5 % населення, в економічному становищі України (77 %), в рівні стабільності 

(75 %), впевненості громадян у завтрашньому дні (74 %), рівні добробуту сім’ї (73 %). Крім 

того, переважно погіршення ситуації було зазначено в ситуації зі злочинністю (62 %), у 

сфері ставлення громадян до влади (59 %), в охороні здоров’я (54 %), в оплаті праці 

(54.5 %), соціальному захисті (49 %), пенсійному забезпеченні (49 %), дотриманні 

законності державними службовцями (43 %). В основному не змінилося становище в таких 

сферах, як положення російськомовного населення (70 %), положення релігійних і етнічних 

меншин (64 %), міжнаціональні відносини (64 %), рівень свободи слова (49 %), рівень 

демократії (46 %), дотримання прав і свобод (46 %), освіта (43 %). Єдиною сферою, де 

громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни – зміни на краще 
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позначили 40 % населення (на гірше – 21 %). Поділилися думки щодо міжнародного іміджу 

України: 27 % громадян вважають, що імідж змінився на краще, 32 % - на гірше і 27 % 

вважають, що він не змінився. В цілому ситуація в країні, на думку 73 % населення, 

змінилася на гірше (в 2015 цей показник дорівнював 74 %) [9]. 

Всі наведені дані говорять про існування проблем у соціальній сфері та вказують на 

необхідність аналізу соціальної політики та вироблення механізмів підвищення її 

ефективності в Україні. 

Отже, основними завданнями соціальної політики України є: 

 гарантування конституційних прав громадян на працю, соціальний захист, освіту, 

охорону здоров’я, культуру, житло; 

 досягнення гідного рівня матеріального добробуту й умов життя людей; 

 зниження рівня майнового розшарування населення, подолання бідності; 

 забезпечення повної продуктивної зайнятості населення, підвищення якості й 

конкурентоспроможності робочої сили; 

 орієнтація державної політики на сім’ю, забезпечення прав і соціальних гарантій 

сім’ям; 

 забезпечення підтримки соціально найуразливіших верств населення; 

 формування громадянського суспільства, забезпечення у ньому політичної 

стабільності та взаєморозуміння; 

 розвиток духовності, культури, моральних засад, інтелектуального потенціалу 

українського народу; 

 збереження і зміцнення демографічного та трудового ресурсного потенціалу країни; 

стабілізація демографічної структури суспільства; 

 розвиток соціальної інфраструктури; 

 зміцнення фізичного здоров’я нації; 

 оптимізація соціальної структури суспільства;  

 встановлення гарантій забезпечення рівних можливостей для досягнення 

матеріального, екологічного і соціального доюробуту; 

 зниження рівня безробіття населення і забезпечення продуктивної зайнятості; 

 забезпечення стабільності суспільної системи; 

 розвиток системи освіти, просвіти та поширення інформації з питань сталого 

розвитку . 

Висновки. Отже, метою соціальної політики держави є забезпечення налагодженого 

функціонування суспільства, досягнення в суспільстві злагоди, стабільності та соціальної 

цілісності, самодостатнього рівня життєдіяльності людей. Крім того, завданням соціальної 

політики також є надання кожному членові суспільства можливості вільно розвиватися, 

реалізовувати свої здібності, одержувати дохід, поліпшувати добробут. 

Стратегічним завданням соціальної політики постає запобігання негативним соціальним 

явищам, недопущення зниження добробуту широких верств населення та забезпечення 

зростання інтегрального показника людського розвитку, запровадженого ООН. 
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RELATIONS 

 

Different approaches to the definition of "social policy" and its purpose are investigated in this 

paper. The social directions of realization of the social policy of the state are determined. 

Classification of social policy models is considered. The essence of the concept of "social policy" 

is revealed, its main components and functions are determined. Her role in the economic 

development of the country is indicated. The basic elements of state social policy are defined and 

characterized. The directions of formation of modern social policy in Ukraine are highlighted. 

The possibility of borrowing the basic principles of the experience of the European social sphere 

and its further implementation in Ukrainian territories is considered. The study of social policy 

directions concerning certain groups of society (professional qualification, property, gender, 

ethnic and other), application of sociological and statistical data of the system of social indicators 

to determine the state of social development of society, analysis of social policy in Ukraine in the 

context of human rights. The concept of a social state and social relations is defined. The index of 

human development compares with Ukraine with other countries. 

Key words: social policy, social sphere, social power, Index of people’s development, 

Constitution of Ukraine, human rights. 

 

 

 

Надійшла до редакції 03.05.2019 р. 

 

УДК 17.023.31.  

Volodymyr Perjun, 

Vasile Bilia 

(Cernăuți) 

ANALIZA SOCIOLOGICĂ A STUDIERII TINERETULUI 

EVANGHELIC CA GRUP SOCIAL APARTE 

 

Acest articol este consacrat cercetării unei teme importante și actuale – studierea tineretului 

evanghelic în calitate de grup aparte al societății, deoarece problemele religioase nu dispar, ci 

capătă noi forme. Tratarea științifică a acestor probleme deosebit de actuale va duce la apariția a 

noi tehnologii și metode de colaborare a instituțiilor laice cu Bisericile Evanghelice, parte 

componentă a cărora este tineretul. 

Cuvintele-cheie: tineret, tineretul evanghelic, biserică, credință, religie, ortodoxie, valori, 

societate, criză, reforme, grup social. 

 

Abordarea problemei. Procesele de transformare, care au loc în lume la etapa actuală, în 

special în statul și societatea ucraineană, ating nu numai sfera socială, economia sau politica, ci 

influențează simțitor socializarea tineretului, în cazul nostru a tineretului evanghelic. Acestor 

probleme le sunt consacrate unele cercetări atât ale savanților occidentali, cât și ucraineni – 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
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sociologi, cunoscători ai religiei, filozofi, politologi, culturologi, etc. Însă, aceste probleme 

necesită noi atitudini în cercetarea lor. Vom încerca să le descriem în articolul ce urmează. 

Scopul. În baza materialului, ce stă la dispoziție, a cerceta și a descrie atitudinile și metodele de 

studiere a tineretului evanghelic în calitatea de grup social aparte. 

Gradul de studiere al problemei. De problemele științifico-teoretice ale tineretului, 

socializarea lui, funcțiile în societate, atitudinea față de religie și instituțiile sociale, s-au preocupat 

și continuă să se preocupe atât savanții occidentali, cât și cei autohtoni – M. Weber, W. Dilthey, 

A. Maslow, T. Parsons, M. Rokeach, Iu. Schroder, I. Kon, V. Lisovski, V. Docaș, L. Filipovici, A. 

Kovaliova, N. Panina,V. Perjun, F. Șereghi, și alții. 

Expunerea materialului. În știința sociologică, tineretul este tratat ca un mare grup social-

demografic aparte. Despre aceasta au vorbit la timpul lor savanții, care s-au ocupat de cercetarea 

problemei respective, I. Kon și V. Lisovski. În lucrarea sa ”Sociologia personalității”, I. Kon scria: 

”Tineretul este un grup social-demografic, care se evidențiază prin caracteristicile de vârstă, 

particularitățile stării sociale și calitățile social-psihologice specifice”. Tineretul, în calitate de 

anumită fază, universal biologică, dar și cu un cadru de vârstă concret, stare socială și 

particularități social-psihologice, are o natură social-istorică, depinde de orânduirea socială, 

cultura și procesele de socializare, caracteristice societății în cauză. Completându-l pe I. Kon, V. 

Lisovski menționează, în lucrarea sa ”Sociologia tineretului”, că ”… tineretul este generația de 

oameni, care trec prin perioada socializării, însușesc, iar la o vârstă mult mai matură, au deja 

însușite funcții profesionale, culturale și de învățământ”. Suntem de părerea că prima abordare a 

probleme poartă mai mult un caracter de descriere și depistează legăturile dintre cauzele și 

consecințele situației în care se află această categorie a societății. Cea de-a doua abordare este 

orientată mai mult la descrierea funcțională a noțiunii de ”tineret”. 

Tineretul evanghelic are aceleași calități, ce sunt caracteristice tineretului în general – dorința 

de a cunoaște, atracția spre ceva nou, lipsa experienței sociale proprii, maximalismul, o continuă 

mișcare, posibilitatea orientărilor în comportare, scepticismul în perceperea dorințelor celor 

maturi, a criticii din partea acestora, etc. În afară de aceasta, trebuie să menționăm că tineretul 

evanghelic este un grup social aparte, care-și are propriile particularități caracteristice numai 

pentru el. Dintre acestea, în viziunea noastră, pot fi evidențiate apartenența, după originea socială, 

la familiile credincioase; înclinația spre spiritual – acești tineri studiază Biblia, frecventează 

adunările bisericești, învață în școlile duminicale, la colegiile biblice, seminarii și institute; 

însușirea de cunoștințe, deprinderi și calități prin comunicarea cu duhovnicii și păstorii lor 

spirituali; posibilitatea de a se dezvolta în rezultatul obținerii unor studii teologice; aflarea de 

scurtă durată în acest grup social; existența unor anumite necesități de grup, interese și probleme 

legate de studii, muncă, comunicare; concentrarea majorității tineretului de la bisericile 

evanghelice în cercul adepților lor; comunicarea cu reprezentanții generației mai în vârstă din 

biserica lor. 

Viața tineretului, de altfel ca și al oricărui grup social, este condiționată de realitățile social-

economice, spiritual-culturale și politice ale societății. Criza de sistem prin care trece acum 

societatea ucraineană, procesul de preluare a experienței de peste hotare și de formare a propriilor 

căi de dezvoltare se răsfrâng, într-un anumit fel, asupra tineretului, deoarece el, ca parte 

componentă a societății, nu numai participă la aceste procese, ci și simte asupra sa toate 

consecințele sociale, economice, politice, spirituale și morale ale reformelor, care sunt înfăptuite la 

etapa actuală, de altfel nu totdeauna reușit. Cele spuse mai sus se referă în mod nemijlocit și la 

tineretul evanghelic, care trăiește în această societate, studiază în instituțiile laice de învățământ 

superior, muncește în departamentele de stat, organizațiile publice, societățile național-culturale, 

etc. 

Probabil că din timpurile străvechi nici una din problemele existente nu generează atâta 

îngrijorare ca soarta tineretului, care este cel mai sensibil în perioadele de criză; de aceea apelarea 

sociologiei la analiza stării tineretului evanghelic este actuală și importantă ca niciodată. În 

prezent, majoritatea covârșitoare a savanților-sociologi, care se preocupă de problematica 

respectivă, sunt unanimi în faptul că a privi tineretul în sens tradițional, doar ca pe o componentă a 
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viitoarei societăți este insuficient. El urmează să fie studiat și apreciat ca pe o parte organică a 

societății moderne. Ce nu s-ar spune, însă tineretul are cea mai deosebită funcție – 

responsabilitatea pentru păstrarea și dezvoltarea valorilor creștine, pentru succesiunea generațiilor, 

pentru istoria, cultura, spiritualitatea și morala semenilor săi, dar și a societății în ansamblu. Din 

acestea putem deduce următoarele: tineretul evanghelic este un grup social aparte a tineretului, 

care îndeplinește anumite funcții în societate. 

Tineretul evanghelic este un grup social aparte, care-și are deosebirile proprii în modul de viață, 

orientările asupra valorilor, planurile de viață, standardele comportării, atitudinea față de putere și 

politică. O trăsătură importantă a tineretului evanghelic ca grup social se rezumă la faptul că în 

această perioadă sunt puse temelia pozițiilor morale, spirituale și de muncă, bazele modului său de 

viață. Specificul acestui mod social de viață depinde, în mare parte, de faptul cum își realizează 

tineretul funcțiile sale esențiale – de socializare, reproductivă, de traducere și inovațională. 

Să examinăm mai concret aceste funcții. Funcția de socializare înseamnă și presupune că 

tineretul evanghelic, în dezvoltarea sa socială, trece perioada de includere în viața societății prin 

diferite instituții sociale și agenți ai socializării, mai precis fiind spus tinerii sunt incluși în 

structura socială a acestei societăți. 

Funcția reproductivă este o reproducere permanentă a producției și consumul bunurilor 

materiale, forței de muncă și a relațiilor de producție. O părticică din această activitate aparține 

anume bisericilor ortodoxe. 

Funcția de traducere răspunde de însușirea, extinderea și transmiterea cunoștințelor 

evanghelice, realizărilor, deprinderilor, calităților și experienței generației în vârstă în ceea ce 

privește răspândirea adevăratei învățături creștine. 

Funcția inovațională prevede apariția noilor metode și tehnologii de reproducere a 

cunoștințelor, deprinderilor și experiențeievanghelice în condițiile social-economice, politice, 

spiritual-culturale transformate ale lumii moderne. Această funcție trebuie să fie îndeplinită cel 

mai mult anume de către tineretul evanghelic. 

Luând în calcul cele spuse mai sus, dintre problemele specificului tineretului evanghelic 

contemporan, ce sunt studiate de către știința sociologică, un loc aparte ăl ocupă problemele 

analizei trăsăturilor conștiinței tineretului (în cazul nostru – a tineretului ortodox). Cercetarea 

particularităților conștiinței tineretului evanghelic prevede luarea în calcul a presiunii factorilor de 

criză, deoarece la ora actuală orice temă care este cercetată în sociologia ucraineană atinge 

momentele legate de criza prin care trece societatea ucraineană. Transformările globale în toate 

sferele vitale de activitate se referă, de asemenea, la problemele dureroase ale religiei, credinței, 

diferitelor confesiuni, atitudinii față de bisericile protestante, problemele secularizării, etc. Despre 

aceste momente vorbesc foarte reușit cercetătorii problematicii respective, V. Docaș și L. 

Filipovici. 

La etapa actuală crește esențial contradicția de conținut al valorilor substanțiale. Spre exemplu, 

în conștiința de masă a tineretului există divergențe dintre exprimarea emoțională a concepțiilor 

sensului vieții și conștientizarea lor la nivel rațional: dacă la nivel emoțional prevalează orientarea 

spre a crea, apoi la nivel rațional – concepțiile de prestigiu, consum și hedonistică ale sensului 

vieții, aspirația spre stăpânire, care a crescut mult în ultima perioadă de timp. O atare tendință se 

întrevede și printre tineretul evanghelic. Acest lucru vorbește despre intensificarea lipsei adaptării 

sociale a tineretului. 

A crescut esențial rolul unei astfel de valori terminale cum este ”bunăstarea materială”, care 

ocupă la ora actuală un loc de frunte în sistemul de valori la circa jumătate din tineret. De 

asemenea, crește importanța mijloacelor social-negative de realizare a scopurilor de viață (”banii”, 

”practicismul”, ”agilitatea”, ”carierismul nesănătos”, etc ) și se reduce orientarea spre ”dorința de 

a le ajuta oamenilor”. Este dureros să constatăm că individualismul și practicismul devin 

predominante în mediul tineretului evanghelic. 

Cercetările sociologice ale problemelor tineretului și atitudinea lui față de anumite efecte de 

comportare, care se bazează pe valori, indică asupra necorespunderii aprecierilor diferitor feluri de 

activitate la nivel cognitiv și de comportare. La nivel cognitiv prevalează orientarea culturală-de 
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învățământ și cea profesională de învățământ, în timp ce la nivel de comportare – cea prietenească 

de familie și sportivă de joc. În legătură cu aceasta, este important să menționăm că studiile și 

alegerea viitoarei profesii nu sunt prioritare pentru mulți băieți și fete. În ultimul timp s-au 

intensificat componentele magică și mistică în conștiința de masă a tineretului. Acest lucru 

influențează și asupra tineretului evanghelic, care învață, muncește și comunică cu acești tineri. 

Majoritatea dintre ei percep lumea înconjurătoare prin prisma conștiinței mitologice. La tineretul 

modern lipsește închipuirea unică despre nemurire, mulți dintre tineri fiind înclinați spre o 

atitudine nihilistă față de moarte și nemurire. O atare stare de lucruri influențează și asupra 

tineretului din bisericile evanghelice. Desigur că organizațiile bisericești, comunitățile de creștini, 

slujitorii bisericilor sunt obligați să se opună unei astfel de stări a lucrurilor, doar reprezentanții 

autorităților țării se numesc oficiali creștini. Există, de asemenea, și un anumit specific ghender în 

orientarea de viață a tineretului evanghelic. În special, fetele sunt orientate mai mult spre 

concepțiile de viață social-demografică și social-creativă, în timp ce tinerii se orientează la 

indicele de prestigiu și consum și la statutul în societate. Deci, putem considera că conștiința de 

masă și, într-o anumită măsură, comportarea tineretului evanghelic reflectă însăși caracterul 

transformărilor sociale, ce s-au produs în societatea ucraineană la hotarul dintre secole. 

Schimbările ce au avut loc în societatea ucraineană în ultimele decenii s-au răsfrânt asupra tuturor 

sferelor vieții: economie, politică, instituții sociale și relațiile spirituale. Pentru tineretul 

evanghelic, în calitate de subiect al relațiilor sociale și spirituale, la etapa actuală regândirea 

valorilor culturale își are specificul și particularitățile sale, despre care am vorbit mai sus. Și aici 

am dori să evidențiem încă o caracteristică componentă. Este vorba despre socializarea culturală, 

constituirea profesională și civile. Formarea culturii spirituale a tineretului are o importanță 

decisivă pentru viața nu numai a tinerei generații, ci și a întregii societăți în ansamblu. Orientările 

vitale durabile, iar pentru tineretul evanghelic, în convingerile sale creștine, credința și 

neprihănirea trebuie să fie o condiție necesară pentru adaptarea în complicata lume modernă. 

Acestea trebuie să servească drept bază pentru elaborarea propriei strategii de viață. Cultura 

spirituală determină posibilitățile de conștientizare a tot ceea ce se întâmplă în societate și stat, 

contribuie la dialogul și comunicarea dintre diferite grupuri sociale cu viziuni religioase diferite, 

reduce din probabilitatea de manipulare cu valorile și idealurile creștine. Tineretul modern, 

inclusiv cel evanghelic, ia parte activă la modernizarea țării și la promovarea reformelor. 

Condițiile rele de viață îi impun în permanență pe tineri să se acomodeze realităților actuale, să se 

afle în căutarea noilor forme de identitate, să-și creeze propria poziție de viață și propria lume 

spirituală. Dezvoltarea cultural-spirituală pozitivă a tineretului este imposibil fără o politică 

eficientă în această sferă. Formarea bazelor morale, educarea la generația în creștere a interesului 

pentru cultură și artă, dezvoltarea potențialului spiritual, transformările și reformele social-

economice și politice – iată care este calea ce duce înspre bazele sociale, economice, spirituale și 

moral-etice ale unei dezvoltări civilizate. În acest sens, statul, societatea și biserica trebuie să 

acționeze în mod coordonat, deoarece acest lucru va oferi posibilitatea de a cultiva la tineri norme 

morale și de drept, patriotismul sănătos, îndemnul la autodezvoltare, toleranța, conștiința 

ecologică, cultura politică, autoconștiința națională. 

În procesul formării culturii spirituale a tineretului (în cazul nostru și a tineretului 

evanghelic)un rol decisiv continuă să-l joace instituțiile de învățământ (avem în vedere nu numai 

cele laice, ci și seminariile biblice școlile și colegiile creștine, etc), care au cunoscut și cunosc 

importante schimbări în situația actuală. Transmiterea experienței spirituale a generațiilor 

precedente și crearea de către tineret a propriilor valori de viață, convingeri, conștientizarea 

propriilor interese, are loc nu numai în școlile și instituțiile de învățământ superior de stat, ci și în 

instituțiile de învățământ biblice. De aici, rolul său urmează să-l joace bisericile și structurile lor 

de diferite denominații. 

Printre factorii sociali de formare a culturii la tineretul evanghelic ca grup social aparte un loc 

tot mai mare îl ocupă timpul liber, unde se înregistreazăanumite deosebiri în imperativele 

spirituale ale activității tineretului creștin. Este vorba nu numai despre manifestarea în schimbarea 

viziunii asupra rolului și importanței familiei, bisericii, canoanelor, ci și de o schimbare bruscă a 
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culturilor alternative. Mult mai nouă și, posibil, mult mai profundă decât reformele social-

economice și politice este evoluția formelor socioculturale și spirituale ale vieții, deoarece se simte 

o presiune permanentă din partea practicii unor schimbări reale (nici pe departe întotdeauna 

pozitive). La această categorie putem atribui transformările moderne în sfera social-economică a 

societății, care duc uneori la scindare socială, la conștientizarea profundă a perceperii acelui mare 

decalaj dintre bogați și săraci. În prezent, majoritatea covârșitoare a societății și a tineretului în 

special nu știe care model social de comportare le poate asigura oamenilor o viață civilizată. 

Modelele vechi nu mai funcționează, iar dacă și funcționează apoi în mod neeficient. Deci, este 

necesar de a experimenta noi modele. Un atare model socialeste migrația cetățenilor Ucrainei 

(tineretul evanghelic de asemenea pleacă destul de des și nu se mai întoarce) în alte țări. Asemenea 

momente nu întotdeauna sunt pozitive, se destramă familiile, crește numărul copiilor minori, care 

sunt educați de către bunici, rude, iar de multe ori și de către vecini. În cultura spirituală și moral-

etică începe să se manifeste modelul superiorității banului, contrapunerii intoleranței , precum și 

formele experimentale ale subculturii alternative a tineretului față de toleranță și respectul 

reciproc. 

De aici apare și superioritatea unor tineri asupra semenilor lor, indiferența față de lumea din jur, 

iar toleranța și compătimirea încetează să mai fie un principiu al vieții. Diversitatea de opinii nu 

mai este percepută de către tineri ca o stare normală a societății. Starea mare de conflict și 

confruntare, care vine, în mare parte, din cadrul informațional, poate duce la apariția unor 

probleme sociale, culturale și spirituale și mai grave. Pentru ca așa ceva să nu se întâmple, sunt 

necesare, după părerea noastră, anumite măsuri, care să favorizeze dezvoltarea culturii în mediul 

tineretului. Acestea pot include următoarele direcții: 

- elaborarea unei ideologii generale de stat, orientată la realizarea unor schimbări reale în 

domeniile social-economic și politic; 

- măsuri ce ar permite extinderea accesului tineretului la cultură și învățământ; 

- orientarea puterii și societății la renașterea cultural-spirituală; 

- politica tineretului ca parte inseparabilă a politicii de stat în general;  

- conlucrarea dintre stat și Biserică pe principii spirituale, etice și morale; 

- stabilizarea relațiilor inter-etnice, lingvistice și interconfesionale, lichidarea confruntării dintre 

culturi și civilizații; 

- formarea unui sistem de idealuri, norme și valori, ce permit de a percepe trecutul istoric cu 

înțelegerea proceselor sociale ale contemporaneității.  

Interesul crescând al științei sociologice moderne față de problematica tineretului se explică și 

prin faptul că tineretul constituie un grup necesar pentru funcționarea normală a unei societăți, 

grup care include așa-numitul ”cod al succesiunii între generații”, ceea ce asigură continuitatea 

unei societăți. 

Etapa inițială a ciclului vieții, care coincide cu tinerețea și este legată de instituționalizarea 

procesului de pregătire către funcțiile unui om matur, a apărut în procesul trecerii de la societatea 

tradițională la cea industrială. Procesul socializării în societatea tradițională are loc pe calea 

transmiterii din generație în generație a valorilor sacre, de regulă, a celor creștine. Tipurile de 

activitate, modurile și scopurile lor au funcționat timp de secole în calitate de tradiții durabile, 

modele și norme sociale, în special, în Biserica Catolică și în cea Ortodoxă. În condițiile actuale a 

crescut necesitatea unor moduri calitativ noi de pregătire și includere a individului în societate. În 

aceasta putem vedea un anumit rol și importanță a tineretului evanghelic atunci când el le poate 

cultiva semenilor săi valorile creștine, normele de comportare, atitudinii față de părinți, de 

institutul familiei și căsătoriei, etc. 

Concluzii. Acumularea valorilor și a unei anumite experiențe sociale de către tânăra generație 

este condiționată și de faptul că dezvoltarea social-istorică a societății este percepută de către 

tineret prin prisma experienței generațiilor anterioare. Problema generațiilor este o problemă a 

dinamicii socioculturale a oricărei societăți, sarcina căreia constă în formarea tinerei generații 

capabilă să-și realizeze, într-un viitor apropiat, funcțiile sale economice, politice, socioculturale și 

spirituale. 
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Problemele și procesele includerii reușite a tineretului evanghelic în relațiile sociale rămân a fi 

o temă importantă în cadrul discuțiilor științifico-practice dintre savanți, profesori, slujitori ai 

cultelor, politicieni, activiști publici. Ele rămân deschise pentru cercetări și noi idei și teorii 

pozitive, deoarece intrarea treptată în practica socială prin prisma maturității sociale aduce 

tineretul în fața conștientizării de sine ca generație, el situându-se uneori în opoziție față de 

tradiționalele valori creștine. În acest proces are loc reevaluarea experienței istorice a generațiilor 

anterioare, aprecierea procesului social-istoric din punctul de vedere al actualei generații în calitate 

de reprezentant al noilor relații sociale.  
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF YOUTH STUDIES 

EVANGHELIC AS SOCIAL GROUP APARTE 

 

Transformational processes that take place in the world today, and especially in the Ukrainian 

society and nation, affect not only the social sphere, economy and politics, but also have a 

significant impact on the socialization of youth, in our case, the evangelical youth. Some Western 

and Ukrainian scholars devoted their studies to these problems, the scholars being – sociologists, 

religious scholars, philosophers, political scientists, culture experts, and others. However, they 

still need new research approaches. We will try to outline them in this article. 

Scientific and theoretical problems of youth, their socialization, functions in society, attitude 

towards religion and social institutes, are engaged both by Western and native scientists, such as: 

M. Weber, W. Dilthey, A. Maslow, T. Parsons, M. Rokich, J. Schroeder, I. Kon, V. Lisovskii, A. 

Ruchka, V. Dokash, L. Filippovich, A. Kovaleva, N. Panina, V. Perzhun, F. Sheregi and others. 

In sociological science young people are studied as a separate large socio-demographic group. 

Famous researchers of these problems, I. Kon and V. Lisovskii, spoke about these problems. I. 

Kon in his work "Sociology of a Personality" wrote: "Youth – a socio-demographic group, which 

stands out on the basis of a set of age characteristics, features of social status and specific socio-

psychological qualities. Youth as a certain phase, a stage of the life cycle, is biologically 
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universal, but its specific age frameworks, social status and socio-psychological peculiarities have 

a socio-historical nature and depend on the social structure, culture, and the laws of socialization 

inherent in this society ". 

V. Lisovskii, completing I. Kon in the work "Sociology of Youth" notes that "... young people – 

the generation of people who pass the stage of socialization, learn, and at a more mature age 

already having acquired educational, professional, cultural and other social functions". We 

believe that the first definition is more descriptive and reveals the causal relationships in which 

this part of society resides; the second definition is more focused on the functional description of 

the concept of "youth". 

The characteristic features of young people in general apply to the evangelical youth – 

curiosity, attraction to the new, lack of their own social experience, maximalism, relatively large 

mobility, variability of behavioral guidelines, skepticism in the perception of the wishes of the 

elders, criticism on their part, etc. At the same time, it is important to note that the evangelical 

youth is a separate social group, which has its own peculiar features. 

Among them, in our opinion, one can distinguish: affiliation by social origin to believer 

families; spiritual fellowship – Bible study, attending church meetings, studying at Sunday 

schools, biblical colleges, seminaries and institutes; obtaining knowledge, skills and abilities 

through communication with their spiritual mentors and pastors; the opportunity to further their 

personal development as a result of obtaining theological education; short-term stay in a given 

social group; the existence of certain group needs, interests and problems associated with 

learning, work, communication; the concentration of the vast majority of young people of gospel 

churches in the circle of their like-minded people; communication with the older generation of 

their church, etc. 

The life of the youth, like any other social group, is conditioned by socio-economic, spiritual, 

cultural and political realities of society. The systemic crisis experienced by Ukrainian society 

today, the process of testing foreign experience and shaping its own ways of development in a 

special way affects young people, as it, as a part of society, not only participates in these 

processes, but also feels all social, economic, political, spiritual and moral consequences of 

reforms that are being carried out today and not always successful. The above is directly related 

to the evangelical youth living in this society, studying in secular high schools, working in state 

institutions, public organizations, national societies, etc. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION 

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE 

 

The article is devoted to the normative and legal maintenance of local self-government in 

Ukraine at the present stage of its development. The issues of the implementation of certain 

provisions of the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine, by-laws and regulations, the 

European Charter of Local Self-Government and other international treaties are analyzed. Types 

of sources of municipal law, their significance for the regulation of municipal-legal relations are 

described; the modern legal problems of the legal basis in the state are outlined. 

Key words: local self-government, territorial community, executive bodies, civil society, 

democracy. 

 

Formulation of scientific problem and its significance. Local government has been 

developing in Ukraine for almost thirty years. Since its normalization as an institution for the 

exercise of public authority, the legislator has tried to make certain transformations that should 

give an impetus to democratic local development, increase the efficiency of management activity, 
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and also the formation of capable territorial communities that could take responsibility for the 

state of things in the respective territory. The Verkhovna Rada of Ukraine, the President of 

Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine approved various conceptions of development, 

created working groups, but the state of affairs in general remained the same as that which took 

place in the 90 years of the XX century [18, p. 91]. First of all, it is about the existing set of 

sources of municipal law and their influence on the formation of the legal basis of local self-

government of Ukraine, because without a doubt spiritual and social bases have undergone 

changes as a result of events that have taken place in our country lately. 

According to V. Pogorilko, among the main features that characterize the self-government of 

territorial communities and distinguish it from state power, the existence of its own legal 

framework [14] is determined. The priority sources of the right to local self-government are the 

Constitution and laws of Ukraine, although it is natural that most of the issues in this area should 

be regulated by local acts - the statutes of territorial communities, decisions taken by local 

referendums, acts of organs and officials of local self-government. 

The transformation of civil society requires a thorough examination of the constitutional and 

legal aspects of the organization and implementation of local self-government in Ukraine, and 

time and practice places new doctrinal and concrete legal tasks. Using the experience of European 

democracy in Ukraine, both the rule of law and civil society, including local self-government with 

their own sociocultural and historical traditions, culture and mentality of Ukrainians, are being 

developed simultaneously. 

The purpose of the article is to study the constitutional and legal regulation of local self-

government in Ukraine, to determine its role in ensuring the development of constitutionalism and 

the stability of the constitutional system in our country. 

Analysis of recent research. In scientific literature, scientific researches address the problems 

of the reformation of local self-government, the introduction of amendments to the legislation, 

ensuring the implementation of the principles of optimal decentralization, legal, organizational and 

material and financial independence. The study of expediency, importance and necessity of 

municipal authority reform can be found in the works of O. Batanov, O. Boryslavskaya, V. Galay, 

O. Langenen, O. Maidannik, V. Pokorilka, R. Pokrov, K. Salyannik, A. Tkachuk, Yu Todiki, I. 

Tolkachova and others. 

Presentation of the main research material. he legal basis of local self-government in 

modern Ukraine is a large number of normative and legal acts of state power bodies, acts of local 

self-government, decisions of the Constitutional Court of Ukraine, statutes of territorial 

communities, decisions of the local referendum and decisions of bodies of self-organization of the 

population. Taken together, they constitute a single set of normative acts that determine the 

organization and activities of local self-government bodies, both within the entire state and in a 

specific territorial community. 

The Constitution of Ukraine in 1996 created the constitutional and legal preconditions for the 

development of local self-government, defined the general principles of the constitutional model 

of the territorial organization of power on the ground and conceptual directions of activity of 

executive bodies of local self-government in Ukraine. In accordance with Part 2 of Art. 5 of the 

Constitution of Ukraine is the bearer of sovereignty and the only source of power in Ukraine. 

People exercise power directly and through state authorities and local authorities [1]. 

According to the Constitution of Ukraine, local self-government is the right of a territorial 

community - residents of a village or a voluntary association in a rural community of residents of 

several villages, towns and cities - to independently solve local issues within the constitution of 

Ukraine and laws of Ukraine. Thus, in Ukraine, local self-government is recognized and 

guaranteed (Article 7 of the Constitution of Ukraine) [1]. 

In the Constitution of Ukraine, it is absolutely logical that a self-governing principle of solving 

issues of local importance is laid down solely on the basis of self-organization and self-

responsibility of local residents - members of territorial communities of villages, towns and cities, 

as well as elected bodies and officials of local self-government [11]. 
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The acute need for reforming local self-government in Ukraine makes the urgency of attracting 

citizens to decision-making at the local level, increasing the effectiveness of local self-government 

bodies (OMS) in ensuring openness and cooperation with the public. There is some progress in the 

issue of the interaction between local government and the public. For example, 99.1% of the 

experts noted that citizens’ opinion was taken into account (23.6% is taken into account 

constantly, 54.7% is often taken into account, but very rarely - 20.9%). None of the interviewed 

experts said that the opinion of the citizens is not taken into account. 

Also, the majority of experts stressed (87.4%) that local authorities listen to the citizens’ 

opinion. 83.0% of experts disagree with the opinion that the interests of local authorities in their 

city are more important than the interests of the majority of the population [9]. 

Table 1 

Indicators characterizing the local authorities ‘consideration of citizens’ thoughts 

(according to statistics) 

The share of satisfied appeals to the CNPC 93,5 

The share of appeals from citizens resolved positively or for which 

clarification is given 
89,2 

The share of supported initiatives of public councils 86,2 

The share of supported initiatives of advisory bodies 85,1 

The share of solved calls to the hotline of the city 58,4 

The share of local initiatives taken into account 32,3 

The share of supported offers left in the boxes at the CNPC 32,1 

Source: [9]. 

It is important to note that both urban population and representatives of local self-government 

bodies (experts) have in some aspects a similar vision of obstacles that prevent residents from 

influencing decision-making processes at the local level (Table 2). For example, the main obstacle 

is the imperfection of legislation regulating the interaction between local governments and the 

public (25.3% of experts and 14.1% of the population), as well as its ignorance by citizens (38.7% 

of experts and 10.3 % population). 

Table 2 

Distribution of answers to the question «What, in your opinion, prevents inhabitants of 

our city from influencing decision-making processes at the local level?» 
Options for answers 

Answers of experts 

«Yes»,% 

Responses of the 

population «Yes»,% 

 

It does not interfere with anything 24,4 16,6 

Lack of time 8,9 17,1 

The threat of opposition from 

authorities, leadership, etc. 
3,1 7,1 

Lack of like-minded people 2,2 4,2 

Ignorance of the legislation regulating 

these issues 
38,7 10,3 

Imperfection of the legislation 

regulating these issues 
25,3 14,1 

Passivity of citizens 
53,3 

This option was not 

answered in the questionnaire 

Low professional level of 

representatives of non-governmental 

organizations 

17,8 
This option was not 

answered in the questionnaire 

Confidence that my actions will not 

bring the desired result 

This option was 

not answered in the 

questionnaire 

35,5 

Other 0,9 3,1 
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Source: [9]. All data used in the analytical note was received within the framework of the 

project «Formation of a fact-based policy in the field of local self-government in Ukraine», which 

is implemented by the All-Ukrainian Association of Local Self-Government Bodies «Association 

of Ukrainian Cities» together with the Norwegian Institute for Urban and Regional Studies 

(NIBR) and the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS). 

The paradigm of civil society development formulated in the Constitution of Ukraine is the 

basis for harmonizing the interests of all its institutions. Local self-government plays an important 

role in the civil society, as a factor in activating the political and social activity of the population, 

which enables territorial communities to effectively address local issues. 

O.Yu. Todika noted that local self-government plays a special role in the formation of civil 

society in Ukraine, while simultaneously forming the mechanism of its formation and its integral 

part. Involving members of the local community in the process of making socially meaningful 

decisions is one of the important mechanisms for the real exercise of democracy [20, p. 52]. 

Sufficiency of constitutional norms is a matter of national constitutional tradition, legislative 

technique and requirements of European documents. In turn, the analysis of the constitutions of 

the countries of the European Union does not give an unambiguous answer regarding the 

appropriateness of fixing certain norms and institutions of municipal law, their details and 

concretization, the inclusion of blanket norms, recording in a separate section, etc. Each country 

chooses its own way of modeling constitutional machinery, which is quite natural. Taking into 

account the domestic practice of municipal-legal regulation, it can be argued about the balanced 

nature of the existing constitutional norms, which provide the opportunity to simultaneously 

ensure the stability and development of municipal-legal relations. 

Conceptual principles of the construction and functioning of the local self-government system 

are defined and set forth in the World Declaration of Local Self-Government and the European 

Charter on Local Self-Government. Yes, according to Art. 3 The European Charter of Local Self-

Government is the right and the real ability of local governments to regulate and manage a large 

part of public affairs, acting within the law, under their responsibility and in the interests of the 

local population [21, p. 76]. 

This right is exercised both by elected and executive bodies, and directly by the territorial 

community through the use of various forms of direct democracy. This Charter is ratified by the 

Law of Ukraine «On Ratification of the European Charter of Local Self-Government» of July 15, 

1997 [6] without any reservations. It should be noted that most of the provisions of the current 

Constitution of Ukraine are based on the provisions of the Charter, which objectively and logically 

correspond to the European choice of Ukraine. 

So, the European Charter of Local Self-Government formally is today a component of 

Ukrainian legislation and should be directly applied in real life. In defining the Charter we are 

talking not only about the right, but also about the real ability, which means a simple thing. There 

can be no local government where there is no ability to perform the given powers [19, p. 43]. 

On the one hand, it is part of the system of Ukrainian legislation, on the other - it has a priority 

influence both on it and on the Constitution of Ukraine. Being one of the basic documents of the 

European community, the signing of which is a condition for participation in European 

institutions, it must be fully implemented in the constitutional norms of domestic legislation if the 

country does not consider it necessary to make certain remarks (reservations) on certain parts of it. 

[17]. However, the modern way of adaptation of local self-government legislation avoids work to 

bring the norms of the Fundamental Law of Ukraine to the standards of the Charter, which raises 

the question of the expediency of the constitutional process and the reform of the legal basis, since 

the bringing of its own norms should become inevitable in the future. This includes, in particular, 

the definition of the main subject of local self-government, the mechanism of consolidation of 

competence of local self-government bodies, the definition of issues of local importance, the 

formation of the organizational structure, the existence of regional self-government. 

The analysis of the official and other versions of the draft laws on amendments to the 

Constitution of Ukraine, developed in 2003-2014, allows us to conclude that the intention (or at 
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least declaring it) of the authors of almost all of these bills would change the philosophy of the 

entire model of regulation of local self-government. In essence, it is proposed to move from the 

current conservative model of local self-government, in which local self-government is carried out 

only at the level of territorial communities, and at the level of regions - regions and districts - is 

actually symbolic, to a complete system of local self-government at all levels of the organization 

of society. The introduction of the well-known world municipality practice in Ukraine of the 

principle of widespread local self-government would create legal conditions for activating the life 

of territorial communities, clear territorial boundaries of their municipal activities, and would 

contribute to the decentralization of public authority and the delineation of functions and powers 

of central and local executive authorities and local authorities, expansion of autonomy and 

responsibility of territorial communities in solving tasks of life support and development of 

territories, cities, settlements and other settlements taking into account local specifics, socio-

economic features and cultural-historical traditions of communities and regions [10, c. 5]. 

Thus, based on the content of international legal documents, it is possible to define local self-

government as the right, obligation and real ability of local self-government bodies to regulate and 

manage a significant part of state affairs, acting within the limits of the law, under their 

responsibility and in the interests of the local population [ 16, p. 68]. 

Approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 1, 2014 «Concept of Reform of 

Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine» defines the main ways 

of solving problems of the existing system of local self-government. The key issues that determine 

the essence of changes to this system are: 

• Definition of a reasonable territorial basis for the activities of local self-government bodies 

and executive bodies; 

• Creation of proper material, financial and organizational conditions for ensuring the 

implementation of their own and delegated powers by local self-government bodies; 

• Delimitation of powers between local governments and executive authorities at different 

levels of the administrative-territorial system on the principles of subsidiarity and decentralization; 

• Maximum involvement of the population in making managerial decisions, promoting the 

development of forms of direct democracy [2]. 

Local bodies of executive power are responsible for the implementation of these functions and, 

in the exercise of delegated powers, are accountable and supervised by the councils. That is, local 

state administrations have a double responsibility (before the state and in front of the local 

community), acting as a representative of the center on the ground and functions to ensure the vital 

activity of the respective territory. Such a functional divide of local state administrations 

significantly complicates the optimal performance of their functional powers [15, p. 114]. 

The adoption of the Law of Ukraine «On Cooperation of Territorial Communities» [7], the Law 

of Ukraine «On Voluntary Association of Territorial Communities» [3], the Law of Ukraine «On 

the Principles of State Regional Policy» [4]) was aimed at ensuring the development of the system 

of local self-government. Adoption of new legislative acts resulted in amendments to such a 

conceptual concept as «the system of local self-government», reflected in the amendments to the 

Law of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine» dated February 5, 2015. After 

refinement, the list of elements of this system includes: the territorial community; village, 

settlement, city council; village, town, city head; executive bodies of the village, settlement, city 

council; the elder; rayon and oblast councils representing the common interests of territorial 

communities of villages, settlements, cities; organs of self-organization of the population [5]. 

The Strategy for Sustainable Development «Ukraine 2020» defines the purpose and the 

prerequisites - defense, socio-economic, organizational, political and legal, the implementation of 

which will ensure full EU membership in the future. The priority direction of the state policy in 

the field of local self-government is to ensure the implementation on the ground of the Strategy for 

the development of Ukraine-2020, namely: directing the activities of local self-government bodies 

to such vectors of movement as: sustainable development of the country; security of the state, 

business and citizens; responsibility and social justice; pride for Ukraine in Europe and in the 
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world; decentralization and local self-government reform; public administration reform; 

involvement of local self-government bodies in the implementation of 10 top-priority reforms in 

general [8]. 

The implementation of the European Strategy for Innovation and Good Governance at the 

Local Level, approved by the Committee of Ministers of the Council of Europe in 2008, should 

contribute to the achievement of the following results: Citizens should be at the center of all the 

most important democratic processes in society; local authorities should continuously improve the 

management and service delivery system in accordance with the 12 principles defined in the 

European Strategy, namely: 

1. Fair Elections, Public Representation and Participation, in order to ensure the real possibility 

for citizens to participate in the settlement of local affairs. 

2. Sensitivity - appropriate response of local authorities to the legitimate expectations and needs 

of citizens. 

3. Efficiency and effectiveness, the most rational use of resources of the local community. 

4. Openness and transparency, ensuring public access to official information in order to 

understand the local community, how public affairs are managed. 

5. The rule of law, in order to ensure the justice and political neutrality of local authorities in 

their activities. 

6. Ethical behavior - the predominance of social interests over private ones. 

7. Competence and ability. Ensuring professional performance of duties by representatives and 

officials of local self-government. 

8. Innovation and openness to change - the application of new approaches and practices in 

management. 

9. Reliable financial management, ensuring thrifty and productive use of public finances and 

other material resources. 

10. Sustainable development and focus on long-term results, in order to take into account the 

interests of future generations in preserving the national (local) cultural heritage and the natural 

environment. 

11. Human rights, cultural diversity and social cohesion, in order to ensure the protection and 

respect for all citizens. 

12. Accountability - responsibility of local self-government officials for their actions [22]. 

International practice suggests that local self-government is an essential element of civil 

society, albeit rather specific. On the one hand, it is a power structure without which civil society 

can not exist. On the other hand, it is a part of civil society, which represents the entire community 

in the power structures and ensures the realization of the rights of the population to the 

implementation of local self-government [12, p. 56]. Ukraine at the constitutional and legislative 

level can use the positive world experience in shaping its own model of local self-government. It 

is necessary to focus on: an analysis of the national conditions of the organization and activities of 

the relevant authorities, taking into account the administrative-territorial structure; decentralization 

of management and transfer to the local level of greater powers; historical, financial and other 

conditions for the development of territories and the state as a whole. 

Conclusions. The development of the legal framework for local self-government is a 

prerequisite for its further functioning in a democracy and decentralization. The set of sources of 

municipal law form the basis of regulation of the industry, which in practical terms reflects the 

proper legal basis of the activities of municipal institutions. The process of transferring powers 

from state authorities to local self-government bodies takes place in stages and is not completed in 

connection with the need to improve the legislation of Ukraine. However, given that in recent 

times in Ukraine there is an imbalance between the branches of power and the sphere of 

realization of their powers [13, p. 92], one can hope that only the resolution of problems at the 

political level will enable us to thoroughly study and adopt the general package of laws that are so 

necessary for the effective functioning of local government.  
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It should be noted that reviving local government in Ukraine is impossible without its reform, 

which is a prerequisite for overcoming the systemic crisis in our country. Despite the proclaimed 

reforms, today no real changes have been found in Ukraine. Indicator is the place of our state in 

various international ratings. The state of local self-government does not meet the needs of 

Ukrainian civil society, and the principles of local self-government are almost never realized in 

practice. 

In order to overcome the calls for federalization, violations of domestic legislation and state 

sovereignty, it is necessary to improve and introduce an effective mechanism for the 

implementation of constitutional and legal norms, which will ensure the existence of effective 

local self-government in our country. 
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Оксана Докаш 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Стаття присвячена нормативно-правовому забезпеченню місцевого самоврядування в 

Україні на сучасному етапі її розвитку. Аналізуються питання реалізації окремих 

положень Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, 

Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів. 

Характеризуються види джерел муніципального права, їх значення для регулювання 

муніципально-правових відносин, окреслюються сучасні юридичні проблеми правової основи 

в державі. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, органи виконавчої 

влади, громадянське суспільство, демократія.  
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УДК 681.5; 351.84:364,044. 

Volodymyr Perhun 

Roksolana Ranetska 

(Chernivtsi) 

LA GESTION DU PERSONNEL DANS LES AUTORITES LOCALES EN UKRAINE 

 

У статті розглянуто процес управління персоналом в органах місцевого самоврядування 

в Україні. Виявлено основні проблеми чинної системи управління людськими ресурсами. 

Визначено перспективи реформування кадрових служб органів влади.  

Ключові слова: управління, місцеве самоврядування, державна влада, кадрова служба, 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, управління людськими 

ресурсами, управління персоналом.  

 

Dans cet article il s’agit d’un processus une administration d’un personnel dans un organes une 

de ici autogestion en Ukraine. Dépisté un problèmes un agit système une administration un 

ressources humaines essentiels. Déterminéun débouchés réformeunimages dépendances un 

organes une autorité. 

Le but de cet article est de fonder les principes théoriques du fonctionnement du système de 

professionnalisation des fonctionnaires à la base des méthodes modernes d’analyse du système de 

gestion du personnel dans les organes locales. 

L’opinion principale à l’idée que l’étape actuelle du développement de la fonction publique et 

des services dans les organes des collectivités locales et des ressources humaines est la principale 

priorité du bon fonctionnement de l’organe étatique. 

Mots-clés: la gestion, l’ autonomie locale, le pouvoir de l'État, le service du personnel, les 

organes du pouvoir de l'État, les organes de l'autonomie locale, la gestion des ressources 

humaines,la gestion du personnel. 

La représentation du problème. Les processus de transformation modernes et l'entrée de 

notre pays dans un monde civilisé dictent de nouveaux principes et de nouvelles dispositions pour 

la gestion de la modernisation du système de service public en Ukraine. L’ouverture de la société, 

la compréhension des processus d’influence sur les structures de l’État et la création des pouvoirs 

correspondants dans la structure du pouvoir exigent d’un fonctionnaire qu’il ait non seulement des 

compétences acquis dans la fonction publique, mais qu’il devienne également une sorte de 

gestionnaire-gérant pour la résolution de problèmes aux niveaux de l’État ou des régions. La 

qualité de l'administration publique à l'un de ces niveaux dépend du professionnalisme, de la 

capacité de penser de manière critique et rapide, de prendre des décisions, la possibilité de fournir 

des services publics de haute qualité dans les limites de la loi spécifiée; d'autre part, il s'agit d'une 

nouvelle vision des principes du travail, qui consistent en l’autoréalisation d’un employé , ses 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

79 

qualités morales. L'éthique du fonctionnaire en tant qu'un intermédiaire entre le peuple et l'État est 

aujourd'hui un sujet de préoccupation non seulement de l'opinion publique, mais également du 

côté de la société. 

Ce pourquoi, l’acquisition de personnel hautement qualifié et capable d’assurer le 

développement durable de l’État est d’une importance primordiale. Ceci a pour conséquence 

l'urgence du problème de perfectionnementdu processus de gestion du personnel dans les autorités 

publiques et les organes de l'autonomie locale. 

L’analyse de la recherche fondamentale et des publications. En analysant les principales 

publications, on peut affirmer que non seulement des scientifiques étrangers (I. Martchenko, J. 

Thomasson, R. Tang, M. Gaї, etc.) ont été impliqués dans ce problème, mais également des 

chercheurs ukrainiens (Yu. Adler, O. Voron'ko, O. Gouba, S. Doubenko, B. Kolesnikov, V. 

Knyazev, V. Lougovyi, T. Motrenko, V. Moustafayeva, N. Nijnik, S. Seryoguine, J. Jovnirtchik, 

O. Obolensky, M. Piren, V. Shchokin, V. Yakovenko, V. Perjouneet autres). Les travaux de ces 

spécialistes considerent les principaux problèmes de politique du personnel et de dotation en 

personnel dans le domaine des services au sein des administrations locales. L’opinion principale 

de ces travaux est réduite à l’idée que l’étape actuelle du développement de la fonction publique et 

des services dans les organes des collectivités locales et des ressources humaines est la principale 

priorité du bon fonctionnement de l’organe étatique. 

Le but de cet article est de fonder les principes théoriques du fonctionnement du système de 

professionnalisation des fonctionnaires à la base des méthodes modernes d’analyse du système de 

gestion du personnel dans les organes locales. 

La présentation du matériel principal. Les changements radicaux intervenus dans toutes les 

sphères de la vie publiquede l’ Ukraine au cours des années de l'indépendance, y compris dans la 

politique du personnel, incitent à comprendre ces changements, à analyser les problèmes existants 

et à identifier les moyens de les résoudre. L'analyse du système de formation et de mise en œuvre 

de la politique du personnel de l'État par les autorités revêt une importance particulière, car le 

succès de la mise en œuvre de la politique de l'État en général dépend le potentiel de personnel. 

Cette approche permet d'évaluer l'efficacité de la politique du personnel de l'État et de déterminer 

ses nouvelles orientations et priorités, dans la mesure où la politique de l'Ukraine en matière de 

personnel moderne repose sur le fait que l'État et la personne agissent en tant que partenaires dans 

une activité professionnelle, où le principe déterminant est la réalisation d'une combinaison 

harmonieuse des intérêts d'une personne et de l’Etat,des intérêts idéologiques et nationaux, 

promotion de l'épanouissement créatif de la personnalité [3, p.103]. 

Aujourd'hui, la réforme de la fonction publique est l'une des tâches les plus importantes du 

développement de l'Ukraine. La société ne satisfait pas de la qualité des services fournis par les 

fonctionnaires, les faits de corruption et de concussion, le retard bureaucratique, le manque de 

transparence et l'incertitude des procédures administratives, le manque de contrôle public réel sur 

l'utilisation des fonds budgétaires. Tout cela affecte négativement à la réalisation des droits et 

libertés de l'homme et du citoyen, garantis par la Constitution de l'Ukraine et, par conséquent, sur 

le plan socio-économique. le statut politique, spirituel et culturel de la société et le bien-être des 

citoyens, comme l’a écrit l’un des chercheurs sur le problème Ya. Jovnirtchik [4, p. 51]. 

Nous voudrions noter qu’au présent, la fonction publique devrait être une activité publique, 

professionnelle et politiquement impartiale visant à l’accomplissement concret des tâches et des 

fonctions de l’État, notamment en ce qui concerne: 

1)l’analyse de la politique de l’État aux niveaux national, sectoriel et régional, préparation de 

propositions en vue de sa formation, y compris l’élaboration et l’examen de projets de 

programmes, concepts, stratégies, lois et autres actes juridiques, ainsi que de traités 

internationaux; 

2) assurer la mise en œuvre de la politique de l'État aux niveaux national, sectoriel et régional, 

la mise en œuvre des programmes, réformes, lois et autres actes juridiques normatifs; 

3) fournir la réalisation des services administratifs accessibles et de grande qualité; 

4)la mise en place d'un contrôle et d'un contrôle de la part de l'État sur le respect de la 
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législation; 

5) la gestion des ressources financières et des biens de l'État et le contrôle de leur utilisation; 

6) la gestion du personnel des organes de l'Etat; 

7)la mise en œuvre des autres pouvoirs de l'organisme d'État définis par la loi [10]. 

La gestion du personnel fait partie de la stratégie de l’organe d’État, qui comprend la mise à 

disposition complète et ciblée de l’organisation avec le personnel nécessaire et la création de 

conditions socio-psychologiques favorables à son activité productive. 

Le système de gestion du personnel de la fonction publique comprend les composants suivants: 

─ la structure organisationnelle de la gestion du personnel de la fonction publique; 

─ letravail avec le personnel de la fonction publique; 

─  la base normative-légale de la gestion du personnel; 

─ le support informationnel et méthodique du système de gestion du personnel; 

─ les technologies et les méthodes de gestion du personnel de la fonction publique [5, c. 

109]. 

La gestion du personnel repose sur les principes de base, c’est-à-dire les situations de base qui 

déterminent le contenu principal des activités scientifiques et pratiques dans ce domaine, 

notamment la mise en place d’un système de gestion du personnel, des mécanismes de son 

fonctionnement, la culture organisationnelle, etc. 

Quels sont les principes de la gestion du personnel proposés aujourd'hui en Ukraine? Certains 

spécialistes considèrent que les principes suivants de la gestion des ressources humaines dans les 

autorités sont les suivants: l’adaptabilité; la rémunération du personnel pour les résultats du 

travail; l’hiérarchie; la collégialité; la complexité; la concentration; l'efficacité; optimalité; la 

planification; la sélection et le placement du personnel;la consistance, etc. [1, 6, 8, 9]. 

Nous pensons que pour travailler plus efficacement avec le personnel de la fonction publique, y 

compris et peut-être même avec les organes des collectivités locales, il est nécessaire d'utiliser: 

l'orientation professionnelle, le choix professionnel, la formation professionnelle, la reconversion 

professionnelle; placement et recrutement de personnel; amélioration du mécanisme de motivation 

de leur activité; l'amélioration des conditions et de l'attractivité du travail; certification 

professionnelle, promotion du développement professionnel; travailler avec la réserve de 

personnel; contrôle des activités du personnel; système d'information du personnel sur les tâches 

du collectif; formation du personnel, etc. [8, p. 339-340]. Ce travail devrait être effectué par des 

gestionnaires expérimentés, des universitaires (politologues, sociologues, experts de la culture, 

philosophes, économistes, environnementalistes), des technologues en politique, des personnalités 

publiques et autres. 

Dans leur travail sur les ressources humaines, les autorités sont guidées par la Constitution de 

l'Ukraine, les lois ukrainiennes, les résolutions de la Verkhovna Rada d'Ukraine, les ordres et les 

décrets du président de l'Ukraine, les résolutions et les décrets du Conseil des ministres de 

l’Ukraine, les décisions des organes du pouvoir d'État et de l'autonomie locale, les ordonnances et 

les recommandations pertinentes de l'Agence nationale. sur la fonction publique, le ministère de la 

politique sociale de l'Ukraine, le ministère de la justice de l'Ukraine, le fonds de pension de 

l'Ukraine et d'autres instruments normatifs . 

Un autre document important à notre avis est la "Stratégie de la politique du personnel de l'État 

pour la période 2012-2020" [12]. Parmi les principales raisons qui ont conduit à la nécessité de 

développer cette stratégie, on peut distinguer les suivantes: 

─ la maîtrise du développement et du fonctionnement du système de recrutement du 

personnel dans l'État; 

─  l’absence de système efficace de suivi des besoins de la société et de l'État par des 

spécialistes possédant le niveau de qualification approprié; 

─ l’ imperfection du mécanisme de la formation de l'ordre public pour la formation de 

spécialistes; 

─ l’ absence de système équilibré de gestion de l'orientation professionnelle des jeunes, les 

principes objectifs de son choix et de sa formation; 
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─ le lenteur de la mise en œuvre des technologies modernes de développement professionnel; 

─ l’application insuffisante des approches scientifiques, résultats des recherches scientifiques 

pour la formation et la mise en œuvre de la politique du personnel de l'État. 

Par conséquent, partant de ce qui précède, on peut affirmer sans crainte qu’aujourd’hui, il est 

urgent de changer le paradigme de la gestion dans le domaine de la politique du personnel de 

l’État, de mettre au point un modèle de système de gestion du personnel stable et efficace et 

l’application des dernières technologies en matière de personnel. 

La stratégie de la politique du personnel de l'État pour la période 2012-2020 devrait être mise 

en œuvre dans les principaux domaines suivants: 

1. La formation des cadres: prévoir la nécessité de former des travailleurs qualifiés et des 

spécialistes de l'enseignement supérieur dans tous les domaines de l’assuranced'activité vitale de 

l'État; la formation et la mise en œuvre d'un ordre public pour la formation de travailleurs qualifiés 

et de spécialistes de l'enseignement supérieur, conformément aux priorités définies par l'État en 

matière de développement socio-économique; développement d'un système national d'évaluation 

de la qualité de l'éducation; l'élaboration de normes d'éducation modernes de l'État; augmenter le 

prestige des professions ouvrières; élaborer le mécanisme de garantie publique de l’emploi et de 

l’évolution de carrière après l’obtention d’un diplôme de troisième cycle. 

2. L’amélioration de la qualification et du recyclage du personnel: réforme du système de 

formation et de recyclage du personnel sur la base de la modernisation des formes et méthodes de 

formation, en tenant compte des spécificités de la branche ou du domaine de la gestion; 

réorientation du système de formation avancée en vue de l'acquisition de connaissances, aptitudes 

et spéciales nécessaires pour exercer une profession ou un poste particulier; la formation d'un 

système cohérent d'évaluation des connaissances, aptitudes et compétences acquises à la suite 

d'une formation, d'une reconversion et d'une formation avancée; l'introduction d'un système de 

formation professionnelle continue du personnel. 

3.La réglementation étatique de l'activité professionnelle: observation du marché du travail, 

prévention des abus des employeurs dans les relations de travail avec les employés; l’examination 

des caractéristiques des qualifications en termes de définition des connaissances, compétences, 

aptitudes, valeurs et qualités personnelles des employés; le soutien de la croissance de carrière des 

employés;l’ introduction d'une évaluation périodique des résultats des activités professionnelles 

des employés; l’amélioration du mécanisme de sélection concurrentielle pour l'occupation; la 

régulation du système de rémunération, en tenant compte du contenu et de la portée du travail 

effectué, de sa complexité; la création d'un système unifié d'évaluation et de la promotion du 

travail des fonctionnaires et aux des administrations locales; Surmonter le déséquilibre existant 

dans le salaire des employés des catégories supérieures et inférieures. 

4. La protection sociale des travailleurs:lacréation d'un système effectif de protection sociale de 

la population dans la vie réelle contre les risques et les menaces sociales; réformer le système 

d'assurance sociale; la restauration et l’accroissement du parc de logements du département, la 

mise en place d’un mécanisme efficace de prêts préférentiels pour l’achat de logements;la création 

de conditions propices au développement des infrastructures sociales dans les entreprises, les 

institutions et les organisations de toutes formes de propriété; la mise en place de conditions 

appropriées pour combiner les responsabilités professionnelles et familiales des femmes. 

5. Garantir l’emploi de la population: la garantie de mise à disposition de jeunes sur le premier 

lieu de travail;laformation de la capacité de la population à travailler, à acquérir de nouvelles 

connaissances, à acquérir des compétences et des aptitudes répondant aux exigences des tendances 

novatrices du développement de l’économie; la prévention de l'emploi illégal de la population, la 

réduction des flux migratoires à l'étranger. 

6. La modernisation des services du personnel: la réorganisation des services du personnel en 

services du personnel; la déposition aux services du personnel les fonctions de recrutementeta 

luide recrutement du personnel l’amélioration de carrière et l' introduction des technologies de 

gouvernement électronique; l’amélioration du système de formation professionnelle du personnel 

de gestion des ressources humaines [12]. 
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En outre, on peut ajouter que la politique du personnel dans le contexte de la reproduction et de 

la mise en œuvre efficace des ressources humaines reste orientée la manière à stimuler le 

développement du personnel autonome. La nécessité d'une influence de l'État sur le 

développement de l'auto-éducation est déterminée par la nécessité sociale et personnelle,par le rôle 

croissant de l'éducation dans la vie de l'individu et de la société dans les conditions actuelles de 

son développement. 

En outre, parmi les moyens de mise en œuvre de la stratégie, il convient de renforcer le rôle de 

la jeunesse en tant que domaine prioritaire de développement du potentiel en personnel de l'État, 

duqueldépend dans une large mesure la réforme et le renouvellement, la stabilisation et le 

développement de la société ukrainienne comme à l’époque contemporaine et ainsidans l’avenir. 

La formation et la mise en œuvre de la politique du personnel de l'État devraient reposer sur des 

activités systématiques associant des aspects scientifiques et méthodologiques, politiques et 

juridiques, socioéconomiques, moraux et psychologiques, socioculturels, gestionnaires et 

innovants [12]. 

Un représentant moderne du gouvernement doitcorrespondre, exercer et utiliser non seulement 

ses pouvoirs et ses droits, mais également un certain ensemble de qualités et de responsabilités 

personnelles morales, éthiques et psychologiques. Tout d'abord, il doit faire autorité, il doit être 

intelligent, informé et compétent dans tous les domaines liés à ses activités: le domaine socio-

économique de l'économie, la législation du travail, méthodes de gestion modernes, les 

particularités de sa région, etc. De plus, la compatibilité psychologique de ce représentant avec 

l'équipe joue un rôle important, ce qui améliore considérablement la position de chaque 

fonctionnaire en ce qui concerne l'évolution de sa carrière [4, p. 55]. 

L'actualité de la recherche de la gestion des administrations locales, la position sociale et le 

prestige des responsables de la société sont déterminés par la nécessité d'un renouvellement 

qualitatif de cette catégorie d'employés, de la participation des personnes les plus talentueuses au 

potentiel personnel élevé, des connaissances, de la formation, de l'expérience, etc., à l'activité de 

gestion. Ceci ouvre des opportunités pour développer des approches scientifiques pour l'analyse 

du statut du personnel de l'autonomie locale:descritères, des méthodes de procédures pour évaluer 

les qualités des employés, des exigences pour un employé de l'administration locale. Cependant, il 

est important de noter que maintenant dans la grande majorité des autorités locales et de la 

direction, il n’existe pas de personnel chargé de l’évaluation technologique, sur la base duquel il 

serait possible de déterminer le niveau de qualification du responsable et du spécialiste. Le seul 

document normatif qui contribue au développement de la technologie d'évaluation est le décret du 

Cabinet des ministres de l'Ukraine du 28.12.2000, n ° 1922, l'ordonnance du MDCSU du 

31.10.2003, n ° 122 "portant l’approbation de la procédure générale d'évaluation annuelle de la 

mise en œuvre par les fonctionnaires des fonctions confiés concernant leurs devoirs et leurs tâches 

"et sur l'ordre du Service de la sécurité nationale de l'Ukraine du 03/03/2012, n ° 46" sur 

l'approbation de la procédure standard d'évaluation des résultats du service public de la fonction 

publique ", qui entrera en vigueur simultanément avec l'entrée en vigueur de la loi ukrainienne 

RAINI du 17 novembre 2011, n ° 4050-VI "De la fonction publique" [10, 11]. Cependant, ces 

documents ne contiennent pas de critères spécifiques, qui permettraient d'analyser en profondeur 

l'état des activités d'un fonctionnaire. 

Essayons de distinguer les principaux blocs qui assurent le succès de l’activité des employés du 

gouvernement local. 

1. Les propriétés socio-psychologiques de la tête, le système de motivation et sphère 

émotionnelle et volontaire de sa personnalité, responsabilité, bonne volonté, exigence, volonté de 

coopérer, d’équilibre et de retenue. 

2. Les compétences professionnelles: les connaissances résultant d’une activité mentale, 

incluses dans le processus de gestion et d’assimilation de faits, de concepts, de lois, etc.,leniveau 

de connaissances, leur réapprovisionnement continu, la maîtrise de l’essence du dossier, une 

analyse complète de la situation, l’attribution d’un problème clé, la capacité de trouver une 

solution constructive au problème clé, l’expérience professionnelle. 
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3. La motivation du travail pour certaines réalisations, style de vie, construction d'une carrière, 

ce qui implique une interaction d'agents internes et externes avec les actions des employés de 

l'autonomie locale. La motivation humaine ne vient pas accidentellement. Les cadres expérimentés 

et les psychologues comprennent que le désir et celui d'imitation, le style et ce-ci de vie peuvent 

en grande partie peut être élevés chez une personne. Toutefois, contrairement à la motivation 

directe, le processus éducatif est plus long, associé au concept idéologique d'organisation ou de 

structure, plus cohérent et plus intensif en travail. Cependant, il en résultera une motivation solide 

pour une activité socialement utile, contrairement aux désirs purement égoïstes d'un individu 

particulier. 

Conclusions .À ce jour, dans le système d’autonomie locale, malgré l’existence d’un réseau 

d’institutions de formation pour former les maîtres de l’administration publique et les centres de 

formation avancée quand memeil n’existe pas toujours de conditions effectives pour assurer la 

mise en œuvre du mécanisme d’un modèle moderne, de la politiquenovelle et efficace du 

personnel de l’État etla préparation d’une nouvelle génération de cadres. . 

Grace au "flux" constant des autorités, à l'absence de véritables incitations matérielles et de 

systèmes de recrutement, il est toujours difficile de reconstituer la réserve de personnel actuelle de 

professionnels compétents. 

Aujourd'hui, selon notre conviction, les priorités de l'État sont les suivantes: 

─ la création de mécanismes anti-corruption efficaces et fiables; 

─ la création de conditions propices à la diffusion d'une culture de gouvernance unifiée à tous 

les niveaux de pouvoir; 

─ assurer le succès des activités de l'employé du gouvernement local en renforçant sa 

motivation pour certaines réalisations, son mode de vie, son évolution de carrière saine, etc. 

La méthode de recrutement du personnel dans les organes de l'autonomie locale doit être 

modifiée, en utilisant à la fois des expériences étrangères et celles aux moments positifs au niveau 

national, qui réglementent le mode de travail des employés et introduisent des techniques 

d'évaluation d’appréciation du personnel pouvant être utilisées pour déterminer le niveau de 

qualification du dirigeant et du spécialiste. 

Le sujet de la recherche reste ouvert aux discussions scientifiques et pratiques, car la vie n’est 

pas en place et le présent, avec ses changements globaux, requiert les dernières technologies et 

méthodes permettant de résoudre les problèmes de gouvernance des gouvernements locaux. 

L’examen d’éléments individuels de la politique publique, à l’instar des autorités locales, 

pourrait être une piste à explorer dans ce domaine. 
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which consist in the self-actualization of the employee, his moral qualities. The ethics of the civil 

servant as an intermediary between the people and the state today is a matter of concern not only 

from the public opinion, but also from the side of society. 

Therefore, the manpower acquisition of highly skilled personnel is of primary importance and 

able to ensure the sustainable development of the stateis of primary importance. Personnel 

management in public authorities and local self-government bodies actualizes the aforesaid 

causes the urgency of the problem of improving these process. Particular importance is obtained 

by analyzing the system of formation and implementation of state personnel policy in the 

authorities, since the success of the policy implementation of the state in general depends on the 

personnel potential. This approach makes it possible to evaluate the effectiveness of the gover 

nment personnel policy, to define its new directions and priorities, since the feature of modern 

state personnel policy of Ukraine consists in the fact that the state and person act as partners in 

professional work activity, where the determining principle is the achievement of a harmonious 

combination of the interests of a person and state, idividual and national interests, promotion of 

creative self-realization of personality. 

Key words: management, local government, state power, personnel service, public authorities, 

local governments, human resources management. 

 

Літературний редактор: Ранецька Тетяна.  

Надійшла до редакції 20.04.2019 р. 

 

УДК 364-78:314.151.3-054.73 

Сергій Щербина  

(Запоріжжя) 

СОЦІАЛЬНА РЕАДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО: ОЦІНКА ПОТРЕБ І ЯКОСТІ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

В статті актуалізовано проблему соціальної реадаптації учасників АТО визначену як 

процес надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на адаптацію учасника АТО до 
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об’єктами і соціальними групами на основі мобілізації внутрішніх (психологічних) і 

зовнішніх (соціальних) ресурсів особистості через механізми соціального захисту. 

Наведено результати соціологічного опитування серед учасників АТО і експертного 

опитування надавачів послуг із соціальної реадаптації уЗапорізькому регіоні. Виявлено 

структуру актуальних потреб учасників АТО в соціальних послугах і рівень задоволеності 

в соціальних послугах з боку державних і недержавних (громадських) організацій. 

Дослідження показало, що найактуальнішими видами соціальної допомоги упроцесі 

соціальної реадаптації є матеріально-фінансова, соціально-медична допомога, 

адміністративні послуги; учасники АТО позитивно оцінюють якість надання таких послуг 

як соціально-медична допомога, освітні та інформаційні послуги, високий негативний 

показник у наданні соціально-економічних послуг. 

Ключові слова: антитерористична операція (АТО), учасник АТО, соціальний захист, 

соціальні послуги, соціальна реадаптація, соціально-психологічна реадаптація. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Державна політика у сфері соціального 

захисту учасників антитерористичної операції включає забезпечення їх адаптації та 

психологічної реабілітації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, технічними та 

іншими засобами реабілітації, житлом ветеранів війни, надання їм освітніх послуг, 

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової 

служби, інших учасників антитерористичної операції та осіб, звільнених з військової 

служби. Особливого значення набуває підвищення ефективності надання послуг із 

соціальної реадаптації учасників АТО державними і громадськими організаціями з 

урахуванням регіональної специфіки, тому актуальним є моніторинг потреб і оцінка якості 

надання соціальних послуг учасникам АТО на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам соціального захисту учасників 

бойових дій в АТО присвячені праці С. Ветлинського, Л. Воропай, Л. Синбової, О. 

Гордієнка, О. Кондратенка, М. Кравченка, Д. Чижова та інших. Окремі питання типології 

реадаптації та cоціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій досліджено у 

працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як: О. Блінов, А. Булан, О. Буряк, К. 

Визуліна, Ю. Голов, Є. Дубак, А. Єрмолаєва, А. Кржечковський, Н. Крюков, О. Лесков, Н. 

Мась, Т. Погодіна, Н. Сторожук, О. Сукачова, О. Тополь, А. Черкасова, В. Шевченко та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у виявленні потреб учасників 

АТО в соціальній реадаптації на регіональному рівні та оцінки якості отриманих 

соціальних послуг. Завданням дослідження є теоретичний аналіз щодо: соціальної 

реадаптації учасників АТО; виявлення негативного впливу бойового досвіду у сферах 

здоров’я, матеріального добробуту, соціального життя і сімейних відносинах; аналіз 

актуальних видів соціальної допомоги в процесі соціальної реадаптації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конституційне регулювання соціального 

захисту учасників АТО здійснюється на основі ст. 17 Конституції України. Ця стаття 

Основного закону України визначає гарантії соціального захисту цієї категорії осіб: 

«Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у 

Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей» [8]. 

Саме ці конституційні положення є правовою основою для інших законодавчих актів щодо 

соціального захисту учасників АТО. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

учасників антитерористичної операції віднесено до категорії учасників бойових дій, що 

надає їм право користуватися гарантіями соціального захисту ветеранів війни [13]. 

Як зазначає О. Кондратенко, державна політика у сфері соціального захисту учасників 

бойових дій полягає у забезпеченні прав, гарантій та компенсацій. Формування системи 

задоволення певних соціальних потреб учасників бойових дій враховує забезпечення їх 

адаптації та психологічної реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, технічними та 

іншими засобами реабілітації, житлом, надання їм освітніх послуг, дотримання трудових 
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прав, соціальної та професійної адаптації, пільг у сплаті певних видів послуг, пенсійного 

забезпечення тощо [7, с. 117]. З цим погоджується М. Кравченко, який виокремлює ключові 

завдання соціального захисту учасників АТО, що включають забезпечення їх адаптації та 

психологічної реабілітації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, технічними та 

іншими засобами реабілітації, забезпечення житлом ветеранів війни, надання їм освітніх 

послуг, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з 

військової служби, інших учасників антитерористичної операції та осіб, звільнених з 

військової служби, організації їх поховання [9]. 

На думку С. Ветлинського ключовими напрямами діяльності органів державної влади у 

сфері посилення соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в АТО, на 

сьогодні є [1, с. 202-203]: 1) формування та запровадження діяльності єдиного реєстру 

учасників АТО, що виведе на новий якісний рівень соціальний захист військовослужбовців 

та членів їхніх сімей (формування і введення бази даних; встановлення статусу учасника 

бойових дій, що дає право на відповідні пільги та компенсації; забезпечення гарантованого 

виконання державою прав інвалідів-учасників АТО; підтримка сімей військовослужбовців, 

які загинули в зоні АТО тощо); 2) запровадження ефективної моделі грошового 

забезпечення військовослужбовців; 3) встановлення на законодавчому рівні дієвого 

механізму забезпечення (оновлення порядку набуття такого права) житлом 

військовослужбовців та їхніх сімей; 4) удосконалення існуючої системи пільг та 

компенсацій для учасників АТО та членів їхніх сімей; 5) ефективне вирішення соціальних 

питань в умовах військового навчання, несення бойової та допоміжної служби; 6) 

створення системи психологічної та фізіологічної реабілітації для учасників АТО; 7) 

надання можливості усім реалізувати потребу у санаторно-курортному лікуванні, 

оздоровленні тощо. 

Соціальна реадаптація учасників АТО виступає одним із провідних напрямків соціальної 

роботиз демобілізованими військовослужбовцями, маючи на меті психосоціальне 

відновлення особистості після впливу стресогенних факторів, пов’язаних із війною. Як 

вказує В. Стасюк, «соціальна реадаптація покликана полегшити процес адаптації 

військовослужбовців, які були учасниками військових конфліктів, позбавляючи їх 

психологічного потенціалу, створеного для бойової обстановки та розвиваючи потенціал, 

що дає змогу ефективно жити в мирних умовах» [13, с.6]. В загальному визначенні 

соціальна реадаптація – це пристосування індивіда до умов соціального середовища, 

формування адекватної системи відносин із соціальними об’єктами, рольова пластичність 

поведінки, інтеграція особистості у соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних 

соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм 

соціальної взаємодії. Тобто, поняття «реадаптація» означає повторне пристосування 

людини до умов навколишнього середовища. Даний процес є необхідним для тих осіб, що 

раптово з певних об’єктивних або суб’єктивних причин змінили навколишнє середовище та 

змушені знову адаптуватись і відтворювати втрачені або припинені соціальні зв’язки.  

Отже, можна казати про таке явище як соціальна дезадаптація. Соціальна дезадаптація – 

це не проста відсутність пристосованості до інших людей чи до суспільного життя, а 

складне соціально-психологічне явище. Неприйняття групою індивіда, соціально-

психологічна ізоляція і пов’язаний з нею психологічний стан фрустрованості і 

пригніченості, неадекватність комунікативних навичок і поведінкова дезорганізація, 

внутрішня скутість і підкреслена відчуженість – ось далеко не вичерпний перелік її 

симптомів [6, с. 89-92]. До об’єктивних ознак соціальної дезадаптаціїучасників бойових дій 

Н. Коляда і А. Кокоша відносять: втрату колишніх соціальних (в т.ч. родинних) зв’язків, 

безробіття, втрату житла і майна, гемблінг, вживання наркотичних речовин, демонстрацію 

неприйняття соціальних норм, аутоізоляцію (надмірне усамітнення), відмову від соціальної 

та психологічної допомоги при одночасній усвідомлюваній потребі в них. До суб’єктивних 

ознак: наявність постійних негативно забарвлених переживань, почуття «провини» перед 

загиблими, перманентний внутрішній дискомфорт, відчуття «пустоти», «глухого кута», 
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феномен «зайвої людини» [6, с.114]. 

О. Тополь підкреслює, що дезадаптація особистості виникає на ціннісному, 

психологічному, соціальному рівнях. При цьому відбувається зміна соціального статусу 

військовослужбовця, який на війні є професіоналом, від якості роботи якого залежить 

результт війни, до того ж його місія почесна і відповідальна, бо саме від нього залежить 

перемога та доля всієї країни. При поверненні до звичайного мирного життя, в силу того, 

що військовий досвід військовослужбовець не може застосувати, він виявляється 

неконкурентоспроможним на ринку праці, що змушує його займатись некваліфікованою 

працею, а часом і вдаватись до правопорушень, оскільки в «силовій сфері» він відчуває 

себе більш впевнено, ніж в «інтелектуальній». Зміни особистісних рис можуть стати 

перепонами для налагодження комунікацій в умовах миру, викликаючи соціальну 

ізольованість, підтримку контактів лише з бойовими товаришами [15, с. 231-232]. 

Науковці виділяють декілька типів реадаптації учасників бойових дій. Наприклад, А. 

Шумейко виокремлює такі : 1) соціально-психологічна реадаптація передбачає процес 

повторного активного пристосування учасників бойових дій до умов «базисного» 

соціального середовища за допомогою заходів психологічного характеру; 2) психологічна 

реадаптація є комплексом заходів психологічного характеру, спрямованим на відновлення 

регуляторних психічних реакцій та психічної діяльності; 3) професійна реадаптація – 

адміністративно скорегований державою процес формування освітньо-професійної сфери 

набуття чи відновлення навичок, необхідних для опанування професій, які мають 

найбільший комерційний запит на сучасному ринку праці; 4) aцентрична реадаптація – 

опосередкований тип реадаптації, що полягає у професійній роботі психолога з 

найближчим соціальним оточенням (найчастіше сім’я учасника бойових дій) з приводу 

набуття ними базових необхідних навичок для правильного розуміння нинішнього стану 

особи, що приймала участь у бойових діях, формування належного сприйняття поведінки та 

створення спокійного навколишнього оточення [17, с.221-226]. 

А. Караяні та І. Сиромятніков зазначають, що соціально-психологічна реадаптація являє 

собою процес відновлення в учасників бойових дій психологічного ресурсу, необхідного 

для повноцінного життя та активного соціального функціонування в умовах мирного життя, 

повторне звикання людини до соціальних умов, суспільства, праці після закінчення якої-

небудь вимушеної перерви, ізоляції [5, с. 75]. Соціально-психологічна реадаптація, на 

думку Н. Завацької, – це кінцевий етап процесу соціальної реабілітації особистості, процес 

повторного входження особистості в суспільний контекст і формування у неї 

компенсаторних соціальних навичок [4]. Така система реадаптації, як зазначають Н. 

Гуцуляк, М. Корнівська, і Г. Матейчук, охоплює три рівні: 1) первинна реадаптація, що 

передбачає моніторинг соціально дезадаптованих осіб, первинний контакт і визначення 

показників адаптаційного потенціалу обстежуваних з метою превентивної роботи, прогнозу 

соціальної реадаптації осіб відповідно до рівня їх адаптаційного потенціалу, мотивування 

на процес соціальної реадаптації, переорієнтацію до нової системи відносин із соціумом; 2) 

базовий рівень, що містить реалізацію програм адаптації, орієнтованих на підвищення 

адаптаційного потенціалу соціально дезадаптованих осіб і створення реадаптаційного 

соціального середовища; 3) постреадаптація – соціальна підтримка та контроль за 

психофізіологічним станом і соціальним статусом реадаптанта, соціальний супровід, що 

передбачає програми моніторингу, орієнтовані на тривалу роботу з реадаптантом і його 

соціальним оточенням [2, с. 19-20]. 

Таким чином, соціальна реадаптація учасників АТО передбачає процес надання 

комплексу соціальних послуг, спрямованих на відновлення і оптимізацію внутрішніх 

ресурсів особистості (психологічна і соціально-психологічна реадаптація і реабілітація), та і 

на відновлення і створення соціальних відносин в новому соціальному контексті через 

механізми соціального захисту. Міністерства соціальної політики. Підставою для 

отримання послуг соціальної та професійної адаптації є посвідчення учасника бойових дій 

(інваліда війни або учасника війни) та документ, що підтверджує безпосереднє залучення 
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до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення [11].  

Отже, послуги з соціальної реадаптації учасників АТО гарантовані державою і входять в 

комплекс загальнодержавних програм соціальної підтримки учасників АТО, натомість слід 

зазначити, що послуги надаються на місцях, а тому роль локальних досліджень щодо їх 

доступності і якості на рівні організації, установи, громади, регіону набувають не меншого, 

якщо не більшого значення (до того ж слід враховувати специфіку потреб учасників АТО в 

залежності від регіону). Тому було проведено соціологічне опитування (анкетування) серед 

учасників АТО в м. Запоріжжя щодо виявлення їх потреб в соціальних послугах і оцінки 

якості отриманих послуг в закладах соціального обслуговування і громадських 

організаціях, що надають соціальні послуги учасникам АТО (50 респондентів, вересень-

жовтень 2018 р.), а також експертне опитування серед соціальних працівників (25 

співробітників соціальних служб) і співробітників громадських організацій, що надають 

соціальні послуги учасникам АТО в м. Запоріжжя (25 респондентів): Громадська 

організація «Запорізька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО», Громадська 

організація «Запорозька рада ветеранів АТО», Громадська організація «Ветерани війни та 

учасники антитерористичної операції» (жовтень 2018 р.). 

 
Рис.1 – Показники негативного впливу бойового досвіду на різні сфери життя учасниківАТО 

Перше завдання дослідження було спрямоване на на вивчення впливу досвіду, 

пов’язаного з бойовими діями, на різні сфери життя учасників АТО. Так, 88,2% 

респондентів вважають, що він вплинув на їхнє теперішнє життя (42,1% - «сильно 

вплинув», 46,1% - «скоріше вплинув»). 10,5% опитаних його не відчули. Аналіз рівня 

впливу на різні сфери життя учасників АТО дозволяє зробити такіузагальнення (рис. 1).  

Як видно з діаграми,учасники АТО визначають найбільший негативний вплив (сумарно 

«сильний негативний» та «слабкий негативний») у сферах, пов’язаних із станом здоров’ям. 

Друга група стосується сфери матеріального добробуту, третьою за рівнем негативного 

впливу стала сфера соціального життя і сфера зайнятості і працевлаштування. Сфера 

сімейних відносин, на думку респондентів, зазнала найменшого впливу.  

На рис. 2 представлено оцінку респондентами доступності деяких соціальних послуг в м. 

Запоріжжя. 
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Рис. 2 - Оцінка респондентами наявності і доступності соціальних послуг 

На рис. 3 представлено показники затребуваності соціальних послуг учасниками АТО і 

показники експертної оцінки затребуваності соціальних послуг.  

Результати опитування свідчать про те, що для учасників АТО найбільш актуальними 

видами соціальної допомоги у процесі соціальної реадаптації є матеріально-фінансова і 

соціально-медична допомога, а також послуги, пов’язані із подоланням бюрократичних 

перепон в оформленні документів щодо пільг, соціальних виплат, субсидій тощо. Експерти 

ж схильні відзначати значимість соціально-психологічного і професійно-освітнього 

аспектів соціальної реадаптації учасників АТО. 

 
Рис. 3 - Оцінка учасниками АТО і експертами затребуваності соціальних послуг 

Для виявлення оцінки якості соціальних послуг учасникам АТО і експертам було 

запропоновано оцінити рівень задоволеності послугами, які надаються в державних і 

громадських організаціях, причому 35 (70%) учасників АТО вказали на те, що зверталися у 

відповідні заклади і організації. В таблиці 1 представлено розподіл позитивних і негативних 

оцінок серед учасників АТО та експертів.  
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Таблиця 1 – Оцінка якості соціальних послуг з боку закладів соціального обслуговування 

(у %) 
 Послуги 

  
Учасники АТО Експерти 

Позитивна 

оцінка 

Негативна 

оцінка 

Невизначена 

оцінка 

Позитивна 

оцінка 

Негативна 

оцінка 

Невизначена 

оцінка 

Матеріально-фінансова 

допомога 
15,7 74,8 9,5 32,2 64,6 3,2 

Допомога в 

оформленні 

документів (пільги, 

субсидії, кредити 

тощо) 

35,4 38,2 26,4 65,2 30,3 4,5 

Соціально-медична 

допомога (лікування, 

реабілітація, 

профілактика, 

санаторний 

відпочинок) 

44,2 44,3 11,5 56,2 30,1 13,7 

Юридична 

допомога 
25,4 37,2 38,4 42,3 43,4 14,3 

Допомога в 

працевлаштуванні 
34,7 43,2 22,1 33,8 54,8 11,4 

 

Освітні послуги 

(навчання, 

підвищення 

кваліфікації) 

37,6 22,9 39,5 54,2 35,8 10,0 

Психологічна 

допомога 

(консультації, 

тренінги, супровід) 

35,3 22,9 41,8 74,3 21,5 4,2 

Інформаційні послуги 39,1 12,3 48,6 66,8 21,3 11,9 

Допомога у відкритті 

власного бізнесу 
5,2 45,4 49,4 14,6 46,0 39,4 

 

Висновки. Узагальнюючи результати теоретичного аналізу та соціологічного 

опитування, можна зробити такі висновки: 1) соціальна реадаптація учасників АТО 

передбачає процес надання комплексу соціальних послуг, спрямованих як на відновлення і 

оптимізацію внутрішніх психологічних ресурсів особистості (психологічний аспект), так і 

на відновлення і конструювання соціальних відносин в новому соціальному контексті 

(соціальний аспект) через механізми соціального захисту; 2) більшість опитаних учасників 

АТО вказує на негативний вплив бойового досвіду у таких сферах (у порядку значимості): 

стан здоров’я, матеріальний добробут, соціальне життя, зайнятість і сімейні відносини; 3) 

найбільш актуальними видами соціальної допомоги в процесі соціальної реадаптації є 

матеріально-фінансова, соціально-медична допомога, адміністративні послуги; 4) учасники 

АТО позитивно оцінюють якість надання таких послуг як соціально-медична допомога, 

освітні та інформаційні послуги, високий негативний показник у наданні соціально-

економічних послуг. 
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Sergey Shcherbyna 

ТHE ANTI TERRORIST OPERATION PARTICIPANTS SOCIAL REHABILITATION: 

THE SOCIAL SERVICES NEEDS AND QUALITY ASSESSMEN 

 

The article actualizes the ATO participants re-adaptation social problem, presented as social 

services’ set providing process that aimed at adapting an ATO participant to the social 

environment conditions, creating an adequate system of relations with social objects and social 

groups based on mobilizing internal (psychological) and external (social) resources personality. 

The sociological survey results among the ATO participants and the expert survey in the 

Zaporozhye region are presented. The structure of the ATO participants’ actual needs in social 

services and the level of satisfaction with social services in state and public organizations has 

been revealed. 

The study showed the following: 1) the antiterrorist operation participants’ social reintegration 

involves the process of providing a social services range aimed at both restoring and optimizing 

the internal psychological individual resources (psychological aspect), and restoring and 

constructing social relations in a new social context (social aspect) through social protection 

mechanisms; 2) most of the antiterrorist operation participants surveyed indicate the combat 

experience’s negative impact in such areas (in order of importance): health, material well-being, 

social life, employment and family relations; 3) the most relevant types of social assistance in 

thesocial rehabilitation process are material and financial, social and medical assistance, 

administrative services; 4) antiterrorist operation participants positively assess the provision 

quality of such services as socio-medical care, educational and informational services, a high 

negative indicator in the socio-economic services’ provision. 

Keywords: anti-terrorist operation (ATO), the ATO participant, social protection, social 

services, social rehabilitation, socio-psychological rehabilitation. 
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КРИЗА РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ:  

ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

 

У статті здійснено спробу комплексно розглянути феномен кризи релігійної 

ідентичності та обгрунтовано основні теоретико-методологічні підходи до розуміння 

кризи релігійної ідентичності в українському соціумі. Визначено  специфіку конфігурації 

релігійної ідентичності, структура якої включає елементи різного типу і природи – 

аскриптивні, набуті, конструйовані. Доведено, що розбіжність наукових позицій часто є 

наслідком того, які саме з компонентів обираються забазові, системоутворюючі. 

Охарактеризовано основні види релігійно ідентичнісних криз: індивідуальні, групові, 

інституційні; та визначено маркери внутрішньої кризи у православному середовищі. 

Узагальнено чинники, що кризогенно впливають на релігійні ідентичності. Авторська 

концептуалізація значених проблем є узагальненням сучасних соціологічних досліджень 

щодо кризи релігійної ідентичності та динаміку її змін на найближчу перспективу .  

Ключові слова: релігійна ідентичність, криза релігійної ідентичності, структура 

релігійної ідентичності, кризогенний чинник. 

 

Постановка проблеми. Соціорелігійні процеси останніх десятиліть відобразили всі 

проблеми і протиріччя державотворення у глобалізаційну добу. Закономірно, що 

надшвидка десекуляризація, зміцнення національних церков, формування принципового 

нового, плюралістичного релігійного простору, апробація рідкісних для світової практики 

форм співіснування і взаємодії конфесій, і, звісно, події історичної ваги для українства 

(Євромайдан, отримання Томосу) – істотно позначилися на процесах релігійної 

ідентифікації. Віднайдення або творення нових ідентичностей супроводжувалося 

конфліктними та кризовими явищами в індивідуальній і суспільній свідомості. Попри 

активне наповнення релігієзнавчого дискурсу поняттями «криза релігійної ідентичності», 

«розмивання» та «дифузія релігійної ідентичності», вони все ще потребують 

глибокоготеоретичного осмислення.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Проблема релігійної ідентичності в зарубіжній 

науці опрацьована з різних теоретико-методологічних позицій, а найчастіше – у фокусі 

соціальної психології, соціології та культурної антропології (М. Барретт, Ф. Барт, П. 

Бергер,С. Гаттінгтон, Б. Геральд, Е. Дюркгейм, Е. Еріксон, Дж. Колеман, Г. Кон,В. Коннор, 

Б. Лукман, Дж. Марсіа, Д. Маттесон, М. Мід, С. Московичі,Е. Сміт, Г. Теджфел, Дж. 

Тернер, Ю. Хабермас, Ч. Тейлор, К. Юнг та ін.). Крім загально-теоретичних розвідок, 

зарубіжні дослідження систематично постачають цінний емпіричний матеріал: зокрема, 

щодо взаємозв’язку релігійних і національних, вікових, гендерних тощо ідентичностей, ролі 

релігійних практик у стійкості релігійної ідентичності (Й. Тсанг, С. Бріон), залежності 

релігійної ідентичності від хвиль міграції та міри дискримінації етнічних меншин (К. 

Харкер, С. Гіршман). 

Проблемам становлення релігійної ідентичності присвячено значний корпус вітчизняної 

тематичної літератури (Т. Воропаєва, П. Гнатенко, О. Забужко, А. Киридон, А. Колодний, 

М. Маринович, О. Недавня,М. Рябчук, І. Папаяні, В. Піскун, В. Погрібна, М. Розумний, М. 

Степико,Л. Филипович, Н. Шульга тощо). Втім, якщо тенденції формування сталих 

релігійних ідентичностей або їх актуалізації для цих науковців є пріоритетом теоретичних 

розвідок, то вияви кризи релігійної ідентичності вони частіш лишеконстатують, а не 

аналізують предметно. 

Метою є концептуалізація феномену кризи релігійної ідентичності, що передбачає 

вирішення таких завдань: 1) визначення основних підходів до інтерпретації кризи 

ідентичності; 2) тлумачення специфіки конфігурації релігійної ідентичності та різновидів її 
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кризових станів; 3) характеристика таузагальнення чинників, здатних кризогенно впливати 

на релігійну ідентичність. 

Виклад основного матеріалу. Як саме поняття ідентичності, так і феномен кризи 

ідентичності є предметом тривалого наукового попиту. У підсумку можна відстежити 

кілька теоретико-методологічних підходів. 

Перший з них, продовжуючи традицію, закладену ще Е. Еріксоном, витлумачує кризу 

ідентичності як розпад «Я-цілісності», втрату суб’єктивно-значущих сенсів, руйнацію 

позитивного самообразу й самосприйняття. Відтак кризу релігійної ідентичності належить 

розглядати як палітру внутрішніх конфліктів, що пронизують особистість, породжують 

відчуття розладу «самості»: розчарування в релігійних цінностях; знецінення колись 

вагомих релігійних імперативів; відчуття нездатності до набуття релігійного досвіду; 

відчуження від релігійного оточення і болісне переживання розриву з ним тощо. Отже, 

криза ідентичності постає як момент глибокої саморефлексії. 

Другий підхід потрактовує кризу релігійної ідентичності як стан невизначеності, 

непевності, несталості ідентитетів, соціальної дезорієнтації, випадання із колективного 

релігійного етосу. Цей стан найчастіше пов’язують зі зміною способів набуття релігійної 

ідентичності у постмодерну добу (коли традиційні, успадковані ідентичності витісняють 

довільно конструйованими). Означений підхід, опертий на доробок соціологічної науки. В 

його основу покладено соціологізацію процесу типізації, соціальної категоризації й 

порівняння, а тому ситуація кризи-непевності постає передовсім як усвідомлення 

нерелевантності особистої «картини світу» соціальному контексту та руйнування 

преференцій людини, що прив’язували її до певних рольових позицій. Водночас 

акцентується значимість кризи для подальшого розвитку і зміцнення ідентичностей [9, с. 

293-304]. 

Третій підхід, по суті, об’єднує підпарасольковим терміном релігійно-ідентичнісної 

кризи велику кількість різноманітних феноменів, так чи інакше пов’язаних з аномаліями 

релігійної ідентичності – недоформовану, поверхову, втрачену, дифузну, удавану, 

віртуальну ідентичність тощо. Під цей термін потрапляють і різноманітні форми бого-і 

релігієшукання, хитання між вірою й невір’ям тощо. Але в більшості випадків, на нашу 

думку, йдеться не про «кризу ідентичності», а про деформовану «кризову ідентичність». 

Остання може виникати як наслідок невдалої ідентифікації (а не розпаду Я-концепції), і не 

обов’язково супроводжується руйнуванням позитивного самосприйняття.  

Четвертий підхід визначає кризу релігійної ідентичності як певний процес заміщення 

попередньої ідентичності новою – девіантною. Йдеться про формування (набуття) 

специфічної ідентичності відторгнення, «контр-ідентичності», «апофатичної» ідентичності 

та ін. 

П’ятий підхід розуміє кризу релігійної ідентичності насамперед як різновид дисфункції: 

колишня ідентичність більше нездатна виконувати свої базові функції – статусної, 

комунікативної, співпричетності релігійній групі, мотивування самореалізації, підтримки 

стійких взаємозв’язків. Криза ідентичності як особлива ситуація свідомості розглядається, 

отже, в найтіснішому зв’язку з дисфункцією ролі референтної групи, втратою аксіологічної 

значущості її цінностей і зразків поведінки [6, с. 243-244].  

У більшості випадків вбачаємо не стільки принципові розбіжностірозуміння кризи 

ідентичності, скільки акцентування того чи іншого її прояву або форми. Якщо розглядати 

структуру релігійної ідентичності як певний комплекс взаємопов’язаних складників різної 

природи (бо частина з них є аскриптивними, частина – набутими, конструйованими), то 

криза релігійної ідентичності постає наслідком ураження, деформації, руйнування будь-

якого з базових, системоутворюючих компонентів та їх функцій. Звісно, щодо складових 

релігійної ідентичності можна і варто дискутувати, але напевне туди увійдуть релігійні 

цінності; релігійні переконання та уявлення; віра як потреба й емоційно-психологічний 

стан; релігійний досвід; референтність щодо певної релігійної групи; релігійні комунікації; 

релігійні практики тощо. Водночас найбільш дискутивним залишається те, які саме 
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компоненти цієї структури є базовими, а які – вторинними, атрибутивними. Відповідне 

тлумачення отримує і феномен кризи релігійної ідентичності. 

Але проблема полягає в тому, що єдина ідеальна модель релігійної ідентичності 

незастосовна в принципі. Кожна історична доба, релігійна традиція, як і кожен 

соціокультурний контекст, продукують власну конфігурацію релігійно-ідентичнісного 

комплексу, де істотно різняться не лишебазові компоненти, та й співвідношення 

приписаних і конструйованих елементів, атакож і сам механізм 

аскрипції/набуття/формування ідентичності. Так, буддійська, християнська чи 

конфуціанська ідентичності – це різно-структуровані матриці, з розбіжним розумінням 

власне суті релігійності, принципово різним світоставленням, регламентацією і мотивацією 

соціальної поведінки. 

Доведено, що в умовах постмодерності змінився сам процес формування релігійних 

ідентичностей. Під впливом мультикультуралізму та еклектики релігійних цінностей 

релігійна ідентичність втрачає колишню онтологічну вкоріненість, свою роль ціннісної 

матриці світогляду. Конструйовані релігійні ідентичності – це зовсім інший «продукт». У 

кращому разі – маніфестація релігійної ідентичності є значущим для індивіда компонентом 

його громадянської, патріотичної позиції, етнонаціональної ідентичності, культурних і 

моральних преференцій (див. дослідження Т. Воропаєвої, щодозволили виділити серед 

українського загалу групи осіб з істотно відмінними ідентифікаційними матрицями) [1]. 

Але такого зв’язку для помітного сегменту вірян може і не існувати. Глобальний світ 

продукує зовсім інший тип «конструкту», основою для якого слугують комерційні інтереси, 

мода, гра, симуляція, творення «власного сакрального» та ін. Тож природа, форми перебігу 

та наслідки кризових процесів будуть якісно відмінними. 

Відповідно до розбіжностей у тлумаченні природи релігійно-ідентичнісних криз, у 

різний спосіб пояснюється її поширеність у соціумі. У Зв’язку з цим можна чітко 

простежити два альтернативні погляди. Перший полягає в тому, що у сучасному світі криза 

релігійної ідентичності зустрічається чимдалі частіше: індивіди схильні потрапляти в 

кризові стани багаторазово протягом життя, особливо в ситуаціях радикальних суспільних 

змін, гострих конфліктів. Другий обстоює зворотній висновок: у сучасну добу термін 

«криза» до релігійної ідентичності стає все рідше застосовним. Адже криза вражає відносно 

цілісні та стійкі утворення; разом із втратою стійкості, сталості, визначеності релігійної 

ідентичності – мінімізується і ймовірністькризових станів.  

Також варто враховувати й те, що семантично поняття криза означаєпевний стан 

розкладу, занепаду, загострення протиріч, а відтак і ситуацію зламності, перехідності, 

трансформації. Оця амбівалентність змісту іноді втрачається в релігієзнавчих розвідках. 

Однак лише в тих, у яких поняттякризи релігійної ідентичності наповнене здебільшого 

негативними конотаціями. Нові цінності, ідеї, сенси не лише руйнують існуючі моделі 

ідентичності,й спонукають до рефлексії, пошуку нових орієнтирів. Їх обґрунтування 

протікає в кількох основних напрямах: (1) негативна ідентифікація, «апофатичний» 

нігілізм, ескапізм; (2) повернення до традиції, колишнього історично-культурного 

матеріалу як основи для ідентичнісного вибору (фундаменталізм, традиціоналізм); (3) 

інтеріорізація нових ідей, цінностей, взірців у конструювання сучасної моделі ідентичності; 

(4) дистанціювання (відмова) від рефлексіїщодо ідентитетів. 

Ще одна поширена помилка, коли релігійні конфлікти розглядають як вияв абовиразний 

доказ «кризи релігійної самосвідомості», що так чи інакше є проявом кризи релігійної 

ідентичності [3]. Проте цей підхід суттєво спрощує ситуацію; українські реалії – 

переконливий приклад того, що релігійні конфлікти (особливо міжконфесійні) є проявом 

зворотних процесів – усвідомлення й набуття релігійної ідентичності; співвіднесення себе з 

певною релігійною традицією/конфесією/парафією та розрізнення своїх/чужих/інших. 

Види кризи релігійної ідентичності. У вітчизняній та зарубіжній літературі йдеться 

переважно про два типи кризових процесів – кризу індивідуальної релігійної ідентичності 

та групової (колективної). На нашу думку, варто виділити ще й кризу інституційної 
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ідентичності (якане завжди вкладається в межі групових ідентичнісно-кризових процесів). 

Криза індивідуальної релігійної ідентичності постає як складова кризи 

самореферентності (самототожності з власною особистістю, Я-концепцією,самооцінки 

власного статусу, світогляду, дій). Так чи інакше, але це – той проблемний момент життя, 

коли людина починає розуміти недостатність чи неадекватність колишнього релігійного 

досвіду, світоглядних принципів; відчуває відчуження від одновірців; болісно переживає 

розрив минулого і майбутнього. Більшість індивідів що є як носів лишемножинної 

ідентичності не переживають втрату однієї з ідентичностей як особистісну кризу. І це 

цілком нормально, адже в умовах інтенсивної соціальної мобільності набуття і втрата 

ідентичностей, стає не тільки соціальною нормою, а й доказом «багато рольової 

придатності» індивіда. Проте з релігійною ідентичністю справа дещо складніша. Часом 

вона є однією з базових підвалин Я-концепції, а її криза може потягнути за собою 

руйнування особистісного життєсвіту.  

Криза групової релігійної ідентичності – усвідомлення членами групи факту руйнування 

або дисфункції групових механізмів, взірців, норм, субкультури, втрати групового 

авторитету і статусу, розпаду колективної пам’яті. Група (в даному контексті – релігійна 

громада, спільнота) перестає бути носієм і транслятором значимих цінностей, втрачає 

довіру та соціалізуючу роль. У соціологічних термінах – така група нездатна далі 

стимулювати ідентифікаційний вибір індивідів, продукуватисенси і мотивації.  

Суть інституційної кризи полягає не в тому, що втрачається цілісне сприйняття 

самототожності, а в тому що усталюються множинні й суперечливі ідентичності; інституція 

постає як формальне об’єднання поділеної, розколотої, сегментованої спільноти, узгоджена 

плюральність ідентитетів якої стає неможливою. Такий кризовий досвід супроводжує, до 

прикладу, всю історію Християнської Церкви, що призводило до великих і малих розколів, 

виникнення нових течій, єресей, сект. Криза інституційної ідентичності проявляється у 

відсутності внутрішньо-церковного консенсусу; конфронтації всередині церковних еліт; 

дистанціюванні єпископату; утворенні альтернативних структур. Від часів Євромайдану 

проблема кризової ідентичності церков, які не відреагували на суспільний запит у 

протистоянні з владою, посіли пасивну або очікувальну позицію є в центрі суспільної 

уваги. Маркером кризи, яку переживає нині УПЦ (МП), є соціологічно й статистично 

відстежувані процеси втрати вірних і громад, спадання рейтингів довіри до цієї церкви та її 

очільників, розшарування всередині духовенства, конфлікти між кліром і мирянами,мова 

агресії й ненависті. УПЦ (МП) стала втіленням суперечності між удаваною і реальною 

ідентичностями: як українська за назвою, автономна і патріотична за самодекларацією, 

однак неукраїнська, залежна й антипатріотична в реаліях; як церква християнської любові 

за призначенням, але носій парадигми ексклюзивізму та протистояння Вселенському 

Православ’ю за способом дій.  

Однак, інституційна криза неоднозначно пов’язана з особистісними й груповими 

кризово-ідентичнісними виявами. Так, за даними Pew Research Center, 46% православних 

вірян України визнали вищим авторитетом у православному середовищі Київський 

Патріархат, 17% – Московський, 7% Константинопольський [8]. Але яка частина кліру і 

вірних УПЦ є носієм кризової релігійної ідентичності? Рівним чином, для якої частини 

вірян маніфестація належності до Помісної ПЦУ стала здійсненням очікувань, для якої – 

декларативним кроком, а для якої – підсумком болісних рефлексій і набуттям нової 

ідентичності на заміну кризової попередньої? 

Чинники кризи ідентичності. Узагальнюючи напрацювання з проблеми, спробуємо 

визначити ті чинники, що порушують (ускладнюють, спотворюють) процеси релігійної 

ідентифікації, обумовлюючи кризові процеси. Серед них: 

1) Суперечності входження у глобальний простір, втягнення у процеси інтеграції та 

взаємозалежності. Українське суспільство доволі гостро пережило «кризу входження» у 

світ нових цінностей і взірців, множинності й полікультурності. Різновекторність 

геополітичного вибору, зіткнення національного і глобального, традиційного і 
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постмодерного, державного й метадержавного, успадкованих стереотипів, нових стандартів 

і довільних конструктів обтяжили процеси ідентифікаційного самовизначення українців.  

2) Загальний стан соціальної аномії, що закономірно супроводжує зламні, перехідні 

періоди розвитку суспільства.  

3) Істотні й швидкі зміни соціальної структури суспільства, внаслідок чого ідентифікація 

з певною групою стає проблемним завданням. Йдеться про радикальні зміни соціального 

престижу та ієрархії. Соціальні статуси стають хиткими й невизначеними; ламається сама 

шкала критеріїв і категорій, за якою ієрархія і престиж груп оцінюються в масовій 

свідомості. В реаліях України цим викликом є нестійка конфесійна структура соціуму: за 

зовні усталеним релігійним ландшафтом ховаються процеси конкуренції та періодичного 

статусно-рольового переформатування конфесій (у православному та мусульманському 

сегменті, в регіональних вимірах).  

4) Фактор, безпосередньо пов’язаний із попереднім, але вартий окремого акценту – криза 

соціального авторитету і статусу референтних релігійних груп, які певний спосіб 

фокусують на собі процеси ідентифікації. Падіння авторитету, довіри до лідерів, 

розчарування у наслідках їхньої діяльності виштовхує ці групи із зони референтності, а, 

отже, вимагає ре-ідентифікації.  

5) Ускладнення соціального простору, перетворення його на плюральний, мозаїчний світ 

пропонованих статусів і ролей. Зокрема поліконфесійність, що породжує сотні «релігійних 

пропозицій» і десятки стратегій навернення неофітів, може стати кризогенним чинником 

для особистісного релігієвибору. Це – з одного боку, а з іншого – поліконфесійне 

середовище об’єктивно стає зліпком усіх проблем і загроз глобального релігійного 

середовища (міграції, інтернаціоналізації релігійних конфліктів, різноманітних 

релігієфобій, використання Церкви як ідеологічного та політичного ресурсу тощо). 

6) Окремим чинником є сучасні практики інформаційно-ідеологічної агресії, технології 

маніпулювання ідентичностями. Саме на ґрунті навіяння пропагандою можуть виникати 

кризові за своєю природою, накинуті ідентичності з деформованим образом сприйняття 

«Іншого» та шкалоюдиференціації релігійних груп і конфесій на «своїх», «чужих», 

«інших», «інакших». Технології маніпулювання суспільною думкою з метою зміни 

ідентичностей сьогодні вже стали предметом спеціальних розвідок [2]. 

7) Серед суб’єктивних чинників звертають увагу на втрату позитивного соціального 

самопочуття людини, відчуття дискомфорту в соціальному середовищі, а головне – почуття 

марності зусиль у стремлінні до «екзистенціальної безпеки». Власне, це – один із 

найсуттєвіших маркерів, які відрізняють позитивну і девіантну ідентичність. Водночас 

криза ідентифікації обумовлена не стільки складністю самовизначення, скільки відчуттям 

непевності, ненадійності у прийнятті важливих життєвих рішень, станом постійного 

сумніву, втратою контролю та певнісних прогнозів на майбутнє.  

8) Порушення зв’язків індивіда з первинною групою (з різних причин, у т.ч. 

відторгнення, засудження, морально-психологічний тиск). Таку людину може підхопити та 

група (рух, субкультура), яка виявиться найбільш контекстуально близькою, має нижчі 

бар’єри входження, не потребує рольових експериментів, або активніша у рекрутуванні 

нових членів [4]. 

Отже, кризогенні впливи на процеси релігійної ідентифікації можуть проявлятися 

одночасно і на рівні базисної соціальної ідентичності, й на рівні групової ідентичності, й на 

рівні ідентичності особистісної. 

Наскільки сучасні соціологічні дослідження спроможні зафіксувати кризи релігійної 

ідентичності та динаміку їх змін? Щодо кризи індивідуальної ідентичності масштабні 

соціологічні моніторинги виявляються безсилими. Вони фіксують не стільки ситуацію 

внутрішньо-особистісного конфлікту, скільки те, що респонденти вважають за потрібне 

декларувати про себе. Так, згідно з опитуваннями Європейського соціального дослідження 

(ESS) та Центру Пью (PRC) протягом2006 – 2012 рр. частка православних в Україні 

лишалася відносно стабільною (57-58%). Утім, після драматичних подій українського 
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буття, в 2015-2016 рр.вже 78% респондентів ідентифікували себе як православних [8]. Яка 

частка з тих, хто змінив свою маніфестацію, прийшла до ідентичнісного вибору через 

особистісно-кризові ситуації? Для якого відсотку цей вибір став атрибутом іншого, 

важливішого ідентитету – громадянського, національного, морального?  

У ситуації, коли людина формує власну картину світу і свої релігійні уявлення та 

наративи (часто далекі від догм і канонів), приватно сповідує (будучи мало залученою або 

зовсім не залученою до колективних практик), є відкритою для світоглядного синтезу, 

заперечує єдино-істинність свого релігійного вибору – конфесійна ідентифікація для неї 

може бути незначимою. Як відомо, в країні зберігається доволі високий відсоток тих, хто 

вважає себе «просто християнином», «просто православним» (у 2014 р. соціологічні 

дослідження Центру Разумкова зафіксували показники 10% і 32% відповідно); у 2016 р. 

63% опитаних вважали, що «людина може бути просто віруючою і не сповідувати якусь 

конкретну релігію»
 
[7, c. 22]. За таких умов поширена практика розцінювати відмову від 

конфесійного співвіднесення як вияв кризи релігійної ідентичності є сумнівною. Кожен 

випадок потребує експертно-психологічного висновку, чи дійсно розпад, деформація, криза 

ідентитетів, чи, навпаки, стабільна конфігурація ідентифікаційної матриці, де конфесійний 

ідентитет відсунуто на маргінеси.Інша річ – та категорія респондентів, хто вагається між 

вірою і невір’ям, і яка змінювалася найдинамічніше: 22,5% (у 2000 р.), 11,5% (2010), 14,7% 

(2013), 7,9% (2014), 10,1% (2016). Можна з певністю припускати, щочастка з тих, хто 

визначився з позицією, прийшли до свого вибору через особистісно-кризові ситуації. Це ж 

увиразнює і процеси зменшення частки невіруючих: від 12% у 2000 р. до 4,7 % в 2014 р. [7, 

c. 27].  

Суперечливою для однозначної інтерпретації в термінах кризи є категорія осіб, які не 

визначилися з вірою в Бога (11,5%) або взагалі дистанціювалися від самоідентифікації [5, c. 

6].Те ж саме можна стверджувати про невігластво вірянин у референтній 

релігійній/конфесійній традиції тавідсутності зв’язків з релігійною громадою. Важко 

утриматися від спокуси описати в термінах індивідуальної кризи релігійної ідентичності те, 

що радше є виявом релігійно-інституційної кризи, неефективності релігійного виховання і 

просвітництва.  

Висновки. На відміну від рівня дослідженості кризових процесів у царині етнічної, 

культурної, гендерної тощо ідентифікації, проблеми релігійної ідентичності у вітчизняній 

науці ще чекають на свою концептуалізацію. В останні десятиліття погляди на природу, 

конфігурацію, форми, динаміку релігійної ідентичності помітно збагатилися, що вимагає 

перегляду низки усталених стереотипів при інтерпретації феномену й ситуацій кризи.  

Аналіз кризових процесів у релігійно-ідентичнісній сфері потребує комплексу 

спеціальних соціологічних досліджень. Наявні дані з великими застереженнями можуть 

бути застосовані до пояснення кризових станів релігійної ідентичності. 
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Alla Aristova 

CRISIS OF THE RELIGIOUS IDENTITY: АPPROACHES TO 

CONCEPTUALIZATION 

 

The article considers one of the most acute issues of contemporary , religious studies – the 

phenomenon of the crisis of religious identity in the context of the processes in the Ukrainian 

society . The author highlights the main theoretical and methodological approaches to 

understanding the crisis of religious identity, shows the plurality of theoretical positions 

developed in sociology, social psychology, religious studies. The article describes the 

configuration of religious identity, the structure of which includes elements of different types and 

nature - ascriptive, acquired or constructed ones. It is shown that the divergence of scientific 

positions is often a consequence of selecting some kind of components as basic, system-

generating. Different kinds of religious-identical crises are described: individual, group, 

institutional. The processes that are a marker of an institutional religious-identical crisis in the 

Orthodox environment were indicated. 

The factors of different order that are able to exert a crisis influence on religious identities are 

generalized. The author thinks about the extent to which contemporary sociological research is 

able to capture the crises of religious identity and track the dynamics of their changes. 

Key words: religious identity, crisis of religious identity, structure of religious identity, crisis 

factor. 
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     Олександр Бродецький 

(Чернівці) 

СМИСЛОВІ ГОРИЗОНТИ РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНИХ ІДЕЙ 

М. БЕРДЯЄВА ТА ЇХНЯ АКТУАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ  

 

Стаття стосується ціннісних і методологічних аспектів взаємодії філософських і 

релігійних смислових мотивацій в етичному дискурсі Миколи Бердяєва. Автор осмислює 

розуміння М. Бердяєвим істинного смислу феноменів віри, любові, обов’язку, 

індивідуальності, відповідальності. Розкривається зміст критики філософом форм і виявів 

псевдоморалі і деструктивної релігійності. Експертно інтерпретуються накреслені 

Бердяєвим шляхи гуманізації релігійності. Дискурс цього філософа співвідноситься з 

ідейними надбаннями і ряду інших європейських мислителів, які прямо чи опосередковано 

сприяли кристалізації його власної світоглядної і ціннісної парадигми (М. Монтень, Б. 

Паскаль, І. Кант, С. К’єркегор, Ф. Ніцше, К. Ясперс). Автор інтерпретує обґрунтовану 

філософом модель релігійної етики творчості, осмислює її гуманізаційні можливості. 

Евристичний потенціал кореляції релігійних і філософських інтенцій бердяєвської етики 

екстраполюється на актуальні завдання поглиблення гуманістичних тенденцій в розвитку 

релігійної аксіосфери сучасної України. Дослідження реалізоване на дисциплінарному 

перетині етики, соціальної філософії, філософії релігії та філософської антропології. 

Аспект новизни дослідження виявляється в застосуванні методологічного підходу 

гуманістичної синергії ціннісних ідей, що дозволяє функціонально використати евристичні 

можливості філософії і релігійної етики на підґрунті персоналістичного смислового ядра. 

Ключові слова: релігія, релігійність, філософія, етика, релігійна етика, моральність, 

особистість, етика творчості, вчинок, любов. 

 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Як відомо, ґрунтована на 

християнському світоглядному базисі думка Миколи Бердяєва була гостро чутлива до 

особистісних і суспільних суперечностей смисложиттєвого самовизначення людини кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. Свідок та мимовільний учасник історичних катаклізмів і трагедій 

своєї доби (двох світових воєн, ламки імперій, кровопролитних і лиховісних революцій на 

його Батьківщині), він був свідомий великої життєвої значущості релігійного світовідчуття 

і сакралізованого світоставлення. Проте він спостерігав і глибоко переживав вияви 

спотворення гуманістичного духу релігійної віри через її надмірну авторитаризацію. Досвід 

буття релігії в Російській імперії давав похмурі приклади її одержавленості, владної 

заангажованості церковних інституцій, санкціонування релігійними лідерами соціальної 

покори на рейках актуалізації у свідомості вірян настанов страху перед карами замість 

енергетики вільного морального самоздійснення. Саме в таких спотворених форматах 

релігійного життя мислитель на контрасті вбачав одну з мотивацій іншої крайності – 

радикальної, нігілістичної боротьби з релігією, котру брали на озброєння революційно 

зорієнтовані рухи його часу. Увага до його етичного пошуку актуальна тим, що й нині 

морально-релігійне самовизначення особистостей часто стає заручником авторитарних, 

пригнічувальних для людської свободи ідеологем, зодягнутих в шати «благочестя» і 

«традиційності». Тому дуже важливо відчувати смисловий камертон свободи, що пульсує у 

філософії М. Бердяєва та збалансовує релігійну зорієнтованість смисложиттєвих прагнень з 

глибинним імунітетом від фанатизму, нетерпимості, знеособлення. 

Мета статті: проаналізувати ціннісні домінанти етики Миколи Бердяєва та накреслити 

методологічне поле екстраполяції її смислового вістря на низку важливих соціально-

ціннісних викликів сьогодення. 

Ідейні імпульси гуманістичного світогляду Бердяєва частково можна віднайти в 

дискурсах попередників – Мішеля Монтеня [5] (сприймання моралі не в догматизованому 

чи канонізованому вимірі норм і табу, а як результату живого досвіду ціннісного пошуку й 
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індивідуалізованої комунікації); Блеза Паскаля [7] (акцент на розумінні віри як чинника 

утвердження неповторної особистісної ідентичності людини перед лицем Абсолюту); 

Імануеля Канта [3] (домінанта моральної принциповості як практично утверджуваної 

вірності загальнолюдським цінностям та життєвий примат ціннісної свідомості над 

теоретичною). Але якщо оцінювати безпосередні філософські джерела світоглядного 

мислення М. Бердяєва, то слід вказати на ідеї Серена К’єркегора [4] та Фрідріха Ніцше [6]. 

Обидва мислителі, як відомо, з особливою (часом драматично загостреною) увагою 

актуалізували особистісні параметри філософського й релігійного пошуку та 

концентрувалися на витлумаченні антропологічних мотивацій тих чи тих моделей 

релігійної етики й моральної практики вірян. Власне, і М. Бердяєв фокусує свій релігійно-

філософський інтерес на цінності індивідуального й індивідуальності в рухові людини до 

сакральних ідеалів. Він розгортає ту думку, що впродовж довгого часу утвердження 

індивідуальності в практиці релігійного життя західного світу відзначалося своєрідною 

гальмівною інерцією. І саме у ХІХ ст., з погляду мислителя, трапляється важлива 

трансформація інтенцій свідомості, здобутком якої стає піднесення індивідуальності та 

надання з’ясуванню умов її конструктивної духовної самореалізації статусу провідної 

проблеми і філософського, і богословського мислення. Він наголошує: «Тут величезну роль 

відіграли такі люди, як Достоєвський, Ніцше, Ібсен, К’єркегор» [1, с. 143]. Як опонент 

підходів Ф. Ніцше, М. Бердяєв, попри те, усвідомлював роль тієї критичної роботи, яку 

реалізував його філософський радикалізм, діагностувавши низку об’єктивних диспропорцій 

між декларованими духовними взірцями і практикою поведінки багатьох носіїв 

традиційних форм релігійності. А заявлена С. К’єркегором інтенція першорядності 

екзистенційного, персоналістичного богошукання, не опосередкованого ланками 

стереотипних метафізичних абстракцій, надихала М. Бердяєва поглиблено рефлексувати 

над взаємодією горизонтів екзистенції і трансценденції, персонального життєвого проекту 

людини, втіленого в її долі, і космічного буттєвого Смислу, оприявнюваного Божим 

Промислом. При цьому є й істотна відмінність між підходами С. К’єкркегора і М. Бердяєва. 

Перший з них тяжіє до своєрідного «вивільнення» людини від моральної імперативності 

перед лицем абсолютності Божої волі. Для нього домінантними стають містичне 

самозаглиблення і відчайдушність ірраціональної віри. Натомість для Бердяєва Божі 

заповіді постають саме як санкції етичного Блага. Людина, на його думку, може й повинна 

їх раціонально усвідомити та взяти собі за осмислені життєві дороговкази. Багато в чому 

такі настанови перегукуються і з ціннісною моделлю філософської віри Карла Ясперса [8]. 

Аналіз у цій статті спрямовуватимемо передусім на ті ідеї М. Бердяєва, що висловлені в 

праці «Про призначення людини. Спроба парадоксальної етики» [1] 

Виклад основного матеріалу. Як релігійний мислитель, М. Бердяєв чимало уваги 

приділяє людинотворчим аспектам віри та з’ясуванню критеріїв її гуманістичної дієвості. 

Прикметою істинної приналежності особи до числа віруючих є, на його думку, втілювана у 

її вчинках, стосунках, творчості висока, а водночас конкретна, моральна свідомість і 

відповідальність. Вірянин тоді є справді відданий своєму покликанню і життєвому 

призначенню, коли реалізується в житті через боротьбу з хаосом предметного світу. Ця 

боротьба вимагає діяльно організовувати комунікацію на засадах солідарності, щирої 

готовності бути корисним іншим людям, мати внутрішній імунітет проти знеособлення та 

підкорення силам, що утискають вільну думку, – незалежно від того, чи є ці сили релігійно-

культовими, чи політико-ідеологічними. У міркуваннях М. Бердяєва лунає акцент: якщо ми 

декларуємо абстраговану «любов до добра», але при цьому нехтуємо реальними життєвими 

нагодами виявити практичну любов до людини і всього живого, то, отже, культивуємо ту 

стратегію, яка, по суті, зраджує провідний новозавітний ціннісно-смисловий імпульс, 

звернений до людини. Така етична стратегія набуває фарисейської якості. Любов до 

ближнього, як квінтесенційний орієнтир християнина, має означати зусилля людини, 

спрямовані на те, щоб якомога зменшувати в обріях свого життєвого простору ставлення до 

інших особистостей як до «дальніх», тобто таких, щодо яких культивується моральна й 
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емоційна байдужість. При цьому, з погляду Бердяєва ідея любові до ближнього має відійти 

від того формату, який вихолощує її справжню суть і робить із неї лише вузько-спільнотну 

етичну систему. Домінанта поділу людей на «ми» і «вони», «свої» і «чужі» суперечить 

атмосфері істинної моральності. Але й настанова «любові до дальнього» часом може бути 

лише абстракцією, яка маскує собою прагнення авторитарно уніфікувати відмінності 

індивідуальностей. Деякі ідеологічні системи, взявши за гасло, «любов до дальнього» 

насправді рухаються до підведення особистостей і спільнот під директивну 

зобов’язальність щодо волі тих чи тих владних інституцій. Умовно кажучи, тут панує такий 

шаблон: «люби» дальнього в такий спосіб, щоб відібрати в нього його ідентичність, 

зробити його «ближнім» через нав’язування йому прийнятих у твоїй системі координат 

життєвих стандартів. За такого підходу, згідно з думкою М. Бердяєва, справжнє любовне, 

приязне ставлення до особистості часто відкидається на маргінеси. Любов із практичної 

енергії життя перетворюється лише на ідеологічну формулу. Така формальна любов може 

ставати чинником привнесення в життя негативних форм комунікації, що нехтують на 

практиці реальний дух поважливості, діалогізму, емпатійності [Див.: 1, с. 114-115].  

Така формалізована, абстрактна любов, на думку релігійного філософа, модифікується 

двома екстремумами. Перший із них це так звана аскетична релігійність, а другий – 

революційні ідеологічні концепції і практики, спрямовані на радикалізм у суспільному 

переоблаштуванні. І одну, й другу з цих ліній М. Бердяєв піддає критиці. Приниженість 

значення любові в формалізованих аскетичних релігійних практиках виявляється в розриві 

узгодженості між любов’ю до Бога і любов’ю до людини. Тому тут інколи реальними 

стають такі форми життєвої практики, коли«любов до людини.., до друга і брата по духу 

заперечується або витлумачується як аскетичні вправи, що сприяють особистому спасінню» 

[1, с. 202]. У деяких адептів аскетичної життєвої стратегії це виливається в упередженість 

та підозри стосовно живої особистісної любові до людини, до ближнього, до духовно і 

тілесно живого. Відповідно, за поглядами адептів такого аскетизму, любов як цінність 

сприймається з цілим комплексом застережень, які зводяться до мотивування надмірного 

страху «віддалитися від Бога». Як приклади реалізації такої настанови Бердяєв наводить 

наявні і в історії християнства приклади жорстокості, сердечної холодності, 

«грубошкірості», беземпатійності щодо реальних живих людських прагнень і переживань. 

Тому й в авторитарних формах релігійності мали місце ситуації нівелювання позитивних 

форматів міжлюдської комунікації на тлі «авторитетності» санкціонованих традицією догм 

(не плутати з догматами) і приписів-стереотипів, керованих не духом благочестя, а буковою 

певних санкцій і табу. Бердяєв, хоч і є переконаним християнином, однак зважується 

відзначити, що в інституційованих формах християнського спільнотного життя істинна 

любов часом підмінювалася її штучним alter ego і ставала «риторичною, умовною і 

лицемірною» [1, с. 202]. Метафорично він характеризує таку любов як «скляну, скам’янілу» 

і шкодує, що саме її у деяких християнських доктринах і практиках подавали як нібито 

«духовну любов», протиставлену особистісній любові, якій притаманні енергія емоційного 

вогню та емпатійна відданість інтересам живої людини, з якою взаємодієш і заради якої 

робиш добрі вчинки [Див.: 1, с. 202]. 

Дослухаймося до таких міркувань мислителя: «Вищу людяність розкрито 

християнством. ЇЇ створено словами Христа, що людина вища за суботу, і Христовою 

заповіддю любові до ближнього. Але так само, як у християнстві починають перемагати 

законники та фарисеї і «субота», абстрагована ідея добра ставиться вище за людину, живу 

істоту, так само і в гуманізмі перемагають свої законники і фарисеї, і абстрактна ідея блага 

людства або прогресу людства стає вищою за людину, живу істоту. Величезне спотворення 

трапляється на ґрунті хибного розуміння «добрих вчинків». «Добрі вчинки» починають 

розуміти не як прояв любові до Бога і до ближнього, до живої істоти, не як виявлення 

благосної сили, життєдайної для інших істот, а як спосіб самоспасіння і самовиправдання, 

як шлях здійснення абстрактної ідеї добра, за яке людина здобуває винагороду в 

прийдешньому житті. Так стається зрада євангельського одкровення любові. «Добрі 
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вчинки», котрі здійснюються не через любов до людей і не через піклування про них, а для 

спасіння власної душі, зовсім не добрі. Де немає любові, там немає й добра. Любов не 

вимагає і не прагне винагороди, вона сама вже є винагорода, вона – просвітлення й 

преображення буття і промінь райського буття… Допомогти ближньому, робити добрі 

вчинки треба не для спасіння душі, а від безпосередньої любові, для поєднання людей, для 

сполучення душ у Царстві Божому. Любов до людини самоцінна, вона має в собі іманентну 

якість добра» [1, с.115]. 

Евристично вдалим у М. Бердяєва є поділ історичних і ціннісних варіацій релігійної етики на 

етику закону, етику спокути і етику творчості. Він обґрунтовує свої смислові симпатії саме до 

аксіологічної спрямованості релігійної етики творчості. Хоч цей тип етики і ґрунтується на повазі 

до закону, але його не можна до закону редукувати. Моральність людини тут спрямовується й 

наснажується її особистісною енергією. Тут є головним не додержання того, що формалізовано 

декларується як «нормативне» і «правильне» (хоч як елемент етичного комплексуроль норм і 

правил не заперечується). Провідна мотивація такої етики має у своїх першоосновах духовну 

ентелехію особистості як образу і подоби Творця. ЇЇ головна цінність – живе плекання добра, що 

ґрунтується на готовності до морального пошуку і моральної винахідливості. Адже, як 

переконаний М. Бердяєв, не існує статичного, раз і назавжди усталеного, регульованого 

абстрактним законом універсального етичного устрою [Див.: 1, с. 142]. Тож етика творчості 

аксіологічно обґрунтовує провідне значення персонального, особистісно закоріненого, життєво 

неповторного, самостійно пережитого і вистражданого утвердження цінностей. Справжня 

моральність вчинку конкретної особистості забезпечується і відповідністю заповідям, і 

сумірністю цього вчинку з внутрішньою ціннісною динамікою її сумління, з її вольовою 

наснаженістю, з життєвістю емоцій, з осмисленістю морального вибору. Але при цьому М. 

Бердяєв розмежовує, з одного боку, першорядну роль індивідуальності для реалізації 

моральності, а з іншого – індивідуалізм. Хоч це й парадоксально, але індивідуалізм, на його 

думку, – це нівеляція індивідуальності й особистісності в їхніх конструктивних ціннісних 

параметрах. Адже індивідуалістичне самоутвердження несе в собі зерна егоїзму і в крайніх 

формах може заперечувати в людині Божу ідею, Божий образ [Див.: 1, с. 143-144]. Тож, 

здійснюючи просування в нову моральну реальність, етика творчості актуалізує важливу місію: 

змінити наявну доти енергію протистояння гріху на силу ентузіастичного творення гуманного 

життєвого змісту спілкування й соціальних взаємодій. Не стільки змагайся із своєю «гріховною 

натурою», скільки утверджуй у власному життєвому світі, у власній ціннісній і комунікативній 

ойкумені те, що підтверджуватиме твій онтологічний статус як носія Божого образу в собі, – саме 

так можна інтерпретувати лейтмотив бердяєвського етичного заклику. Тож етика творчості 

«долає не тільки земний, але й небесний, трансцендентний егоїзм, яким заражена була навіть 

етика спокути. Страх покарання і страх вічних мук не може вже відігравати жодної ролі в етиці 

творчості» [1, с. 143].  

Звернімо увагу на формулювання Бердяєвим етичного ідеалу: «Основний принцип етики 

можна сформулювати так: чини в такий спосіб, аби всюди в усьому і стосовно всього та щодо 

всіх утверджувати вічне й безсмертне життя, перемагати смерть. Мерзенно забути про смерть 

бодай однієї живої істоти і мерзенно примиритися зі смертю… Це значить, що не тільки щодо 

людей, але й щодо тварин, щодо рослин і навіть щодо речей належить утверджувати вічне 

онтологічне начало. Людина завжди і в усьому повинна надавати життя, випромінювати творчу 

енергію життя. Любов до всього живого, до всякої істоти, перевершуючи любов до абстрактної 

ідеї, і є боротьбою зі смертю в ім’я вічного життя» [1, с. 273]. Конкретизацію цього шляху 

мислитель вбачає у таких орієнтаціях: бути ніби партнером Бога в його творчій діяльності у світі, 

плекати в собі незаплямовану й унікальну совість, ціннісно організовувати свою особистість в 

динаміці ненастанного саморозвитку. Боротьба зі злом на таких засадах, на думку М. Бердяєва, 

не мотивується першорядним наміром відторгнути у пекло усіх «неправедних» і втілюване ними 

«зло». Адже це, зрештою, явно чи неявно ідея створення певного «пекельного царства». 

Справжня боротьба зі злом має своєю метою не таку перспективу, а інтенцію, аби реально 

перемагати зло і «сприяти просвітленню та творчому преображенню злих» [1, с. 318].  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Етичні міркування Миколи 

Бердяєва, отже, демонструють конструктивний потенціал синергії філософської і релігійної 

смисложиттєвих позицій. Вони не втратили своєї актуальності й нині, адже нагально 

важливими є завдання гуманізації релігійного життя, потенціювання діалогічних засад 

міжконфесійної комунікації, толерантизації ставлення до Іншого, розвитку 

конструктивного етичного ентузіазму як пріоритетної соціальної домінанти життя вірян. 

Мають ці інтенції значення і для розбудови автокефального українського православ’я. 

Адже важливо, щоб попри всі наявні ризики й виклики воно якісно розвивалося; вело 

активну соціально й етично значущу діяльність; відкрито та доброзичливо діалогувало і 

співпрацювало з іншими конфесіями та ланками громадянського суспільства; не на словах, 

а на ділі викорінювало зі свого середовища рецидиви фарисейства, успадковані від 

імперської моделі православ’я, котру свого часу критикував і М. Бердяєв. Якщо це все буде 

активізоване, енергетичне й щире, то успіх і моральний авторитет автокефальному 

українському православ’ю гарантований. Подальше дослідження гуманістичних етичних 

дискурсів, які являють собою синергію філософської і релігійної інтенцій в обґрунтуванні 

цінностей, надаватиме додатковий рефлексивно-методологічний ресурс для експертних 

рекомендацій релігієзнавства щодо поглиблення міжконфесійного порозуміння та 

оптимізації виховних і соціально-значущих ініціатив релігійних спільнот різних 

конфесійних спрямувань.  

 

Література 
1. Бердяев Н. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики / Н. Бердяев. – Париж: Современные 

записки, 1931. – 318 с. 

2. Бродецький О.Є. Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей / О.Є. Бродецький. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2016. – 336 с. 

3. Кант І. Критика практичного розуму / І. Кант. – Київ: Юніверс, 2004. – 240 с. 

4. Кьеркегор С. Страх и трепет / C. Кьеркегор. – Москва: Культурная революция, 2010. – 488 с. 

5. Монтень М. Проби. Книга ІІ / М. Монтень. – Kиїв : Дух і літера, 2006. – 515 с. 

6. Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Ф. Ніцше – Львів: Літопис, 2002. – 320 с. 

7. Паскаль Б. Думки / Б. Паскаль – Kиїв : Дух і літера, 2009. – 704 с. 

8. Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. Сборник / К. Ясперс. – Москва : 

Политиздат, 1991. – С. 420-508. 

 

Literatura 
1. Berdyaev N. O naznachenii cheloveka. Opyt paradoksalnoy etiki / N. Berdyaev. – Parizh: Sovremennyie 

zapiski, 1931. – 318 s. 

2. Brodetskyi O.Y. Etychni tsinnosti v relihiyah: humanistychna synerhiya idei / O.E. Brodetskiy. – Chernivtsi: 

Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 2016. – 336 s. 

3. Kant I. Krytyka praktychnoho rozumu / I. Kant. – Kyiv: Yunivers, 2004. – 240 s. 

4. Kierkegaard S. Strah i trepet / C. Kerkegor. – Moskva: Kulturnaya revolyutsiya, 2010. – 488 s. 

5. Montaigne M. Proby. Knyha II / M. Montaigne. – Kyiv : Dukh i litera, 2006. – 515 s. 

6. Nietzsche F. Po toy bik dobra i zla. Genealogiya morali / F. Nietzsche. – Lviv: Litopys, 2002. – 320 s. 

7. Pascal B. Dumky / B. Pascal – Kyiv : Dukh i litera, 2009. – 704 s. 

8. Jaspers K. Filosofskaya vera // Smysl i naznachenie istorii. Sbornik / K. Jaspers. – Moskva : Politizdat, 1991. – 

S. 420-508. 

 

Oleksandr Brodetskyi 

CONCEPTUAL HORIZONS OF N. BERDYAEV’S RELIGIOUS ETHICAL IDEAS 

AND THEIR CURRENT SIGNIFICANCE 

 

The article concerns the value and methodological aspects of the interaction of philosophical 

and religious conceptual motivations in the ethical discourse of Nikolai Berdyaev. The author 

comprehends N. Berdyaev’s understanding of the true meaning of the phenomena of love, duty, 

individuality, faith, responsibility. The content of thinker's criticism of the forms and 

manifestations of pseudo-moral and destructive religiosity is revealed. The ways of humanization 

of religiosity outlined by Berdyaev are expertly interpreted. The discourse of this philosopher 
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correlates with the conceptual achievements of a number of other European thinkers who directly 

or indirectly contributed to the crystallization of his own world-outlook and value paradigm (M. 

Montaigne, B. Pascal, Kant, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, K. Jaspers). The author interprets the 

model of religious ethics of creativity grounded by the philosopher, analyses its humanizing 

possibilities. The heuristic potential of the correlation of religious and philosophical intentions of 

Berdyaev ethics is extrapolated to the urgent tasks of deepening humanistic tendencies in the 

development of the religious axiosphere of modern Ukraine. The study was performed on the 

disciplinary intersection of ethics, social philosophy, philosophy of religion and philosophical 

anthropology. The aspect of novelty of the research is manifested in the application of the 

methodological approach of humanistic synergy of value ideas, which allows to functionally use 

the heuristic capabilities of philosophy and religious ethics on the personalistic conceptual basis. 

Key words: religion, religiosity, philosophy, ethics, religious ethics, morality, personality, 

ethics of creativity, personality, act, love. 
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СИНКРЕТИЗМ У МАТЕРІАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ ХІІ – 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ СТ. 

 

У статті розглянуто питання пов'язані з проникненням християнства на територію 

Буковини і залишками язичництва, які існували тут до ХV ст., а окремі збереглися й до 

наших днів. Проаналізовано археологічні матеріали, які засвідчують, що після прийняття 

християнства, язичницькі вірування, представляючи собою гаму первісних релігійних 

уявлень, звичаїв і обрядів, які прийшли з глибокої давнини, доволі повільно відступали під 

впливом нової віри. Це спостерігаємо на прикладах стародавнього язичницького обряду 

«будівничої жертви», засвідченого у контрфорсах білокам’яного храму в літописному 

Василеві, у фундаменті житла феодала на Чорнівському городищі. Доведено, що так звана 

«будівнича жертва» пов’язана з язичницьким світоглядом, в основі якого лежала уява про 

необхідність принесення жертви перед тим, як споруджувати будь-яку будівлю, щоб 

забезпечити її міцність, зберегти її саму і мешканців від впливу «злих духів». 

Обґрунтовано, що важливу роль оберегів, які мали відвернути «нечисту силу» від людини, 

захищаючи відкриті частини тіла, відігравали жіночі прикраси. За способом їх носіння 

можна виділити обереги головного убору, шиї, нагрудні привіски, прикраси рук та пояса. 

Ключові слова: синкретизм, двовір’я, «будівнича жертва», скроневі кільця, чільце, 

лучниця, «громові стріли», культ дзеркала 

 

Актуальність. Витоки української культури беруть свої початки з давньоруської 

держави, духовна культурна спадщина якої стала першоосновою для сучасної національної 

культури. Світогляд середньовічної людини багато в чому спирався на релігійні вірування, 

що справляли значний вплив на повсякденне життя людини, оскільки регулювали та 

контролювали всі сфери життя. Зміна язичництва на християнство не змогла повністю 

викоренити первісні вірування зі світоглядної системи давньоруської людини. 

Законсервувавшись у народній культурі, пережитки язичництва проіснували доволі 

тривалий час та стали невід’ємною частиною культури українського народу. Тому 

актуальність запропонованої теми пережитків язичництва не підлягає сумніву. Ця стаття є 

продовженням попередніх досліджень синкретизму в духовній культурі населення 

Північної Буковини ХІІ –першої половини ХІІІ ст. 
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Ступінь наукової розробки. Останніми роками на теренах Північної Буковини 

активізувалися дослідження язичницько-християнських старожитностей. Над розв’язанням 

проблем наукового осмислення духовної культури місцевого населення активно працювала 

Ю. Мисько, яка прагнула розкрити питання шляхів проникнення християнства на 

досліджувану територію й взаємодію його з язичництвом [5, с. 115-125]. 

Певні проблеми, пов’язані з християнськими та язичницькими віруваннями, розглядав 

також у своїх працях і автор [1, с. 379-404]. 

У 2001 році вийшла праця С. Пивоварова «Християнські старожитності в межиріччі 

Верхнього Пруту та Середнього Дністра», в якій автор висвітлив специфіку співіснування 

християнського і язичницького світоглядів [7]. Однак, у монографії є низка спірних 

тверджень та висновків, з якими не завжди можна погодитися. Зокрема, час появи деяких 

елементів християнського світогляду серед місцевого населення, періодизація проникнення 

нової релігії, хронологія та інтерпретація окремих категорій знахідок тощо. 

Мета – простежити розвиток двовір’я в його впливах на матеріальну культуру 

давньоруського населення Буковини у період від утворення Київської держави і до 

вторгнення монголо-татар. 

Досягнення мети актуалізує розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати феномен 

існування «будівничої жертви»; 2) обґрунтувати значення солярних амулетів-оберегів в 

народному костюмі місцевого населення; 3) простежити елементи синкретизму в побутових 

предметах. 

Виклад матеріалу. На досліджуваних теренах у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. зберігся 

стародавній язичницький обряд так званої «будівничої жертви». Він існував практично у 

всіх народів при спорудженні будь-якої будівлі. «Будівнича жертва»  одна з 

етнографічних універсалій. На думку фахівців, спочатку у більшості народів під час 

закладення житла, укріплення чи громадської будівлі в жертву приносили людину: 

«Человеки и начаша кумиры творити ови древяны ови медяны, а друзии мрамаряны, а иные 

златы и сребрены и кланяхуся имъ и привожаха сыны своя и дъщери и закалаху прид ними 

и бе вся земля осквернена» [4, cтб. 91]. Середньовічні легенди про замурування людей, а 

частіше дітей при закладці замків відомі в німців, сербів, хорватів [2, с. 20]. Аналогічні 

літописні свідчення є і в східних слов’ян.  

Тривалий час до людських «будівничих жертв» на теренах Північної Буковини 

відносили дитячі поховання у контрфорсах білокам’яного храму у літописному Василеві 

[14, с. 90]. Для підтвердження даних дослідники звертаються до інших давньоруських і 

західноєвропейських територій. Але в жодному джерелі не вказується, що людська жертва 

була закладена в культову споруду. Наприклад, у Ризі поховання немовляти було виявлено 

під оборонною стіною, у Суздалі – жіночий череп покоївся під кутом житла [10, с. 208-209]. 

Малоймовірно, щоб під культову споруду дозволили б закласти людську жертву, 

оскільки це протирічило християнським канонам. У номоканоні, зокрема стверджувалося: 

«... при спорудженні будинків зустрічається звичай класти людське тіло у якості 

фундамента. Хто покладе людину у фундамент, тому покарання – 12 років відлучення 

церковного й 300 поклонів. Клади у фундамент кабана або бика, або козла» [2, с. 12]. 

Не менш поширеним був обряд закладання різних тварин як «будівничої жертви», в 

залежності від їхньої ролі в язичницькому світогляді того чи іншого народу. Так, поляки 

закладаючи житла вбивали півня і закопували його в землю в тому місці, де буде один із 

вуглів будинку. Аналогічний обряд можна спостерігати в болгар, білорусів, сербів. Півень в 

уяві давніх людей уособлював «зооморфний образ Перуна-громовержця», який своїм 

дзвінким співом відганяв нечисту силу і оберігав від усякого зла. 

Порівняльний аналіз вірувань східнослов’янських племен показує, що в народних 

повір’ях про тварин центральне місце займають домашні і, насамперед, кінь – незамінна і 

головна виробнича сила у господарстві землероба. Це зумовило поклоніння йому як 

тварині, що своїми надприродними силами може впливати на урожайність полів. Кінь був 

найпопулярнішим символом добра і щастя. Так, для захисту весільного почту, за давнім 
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звичаєм, вибирали коней світлої масті. Припускають, що череп коня і образ змія є 

атрибутами язичницького бога Велеса. 

Обряд принесення в жертву коня вдалося простежити під час розкопок Чорнівської 

укріпленої садиби. У кам’яному фундаменті споруди, виявлено нижню щелепу коня, на 

якій лежали ікла дикого кабана. В щелепу було вбите залізне долото, перпендикулярно до 

якого лежала залізна пластина. Під щелепою знаходилися двоциліндровий залізний замок і 

черешковий наконечник стріли. Все це лежало на уламках кераміки й було посипане зерном 

пшениці. Тут, як бачимо, наявні всі атрибути язичницького обряду. За словами Б.О. 

Рибакова, «символіка ключа, замка елементарна – збереження майна сім’ї» [9, с. 542]. Роль 

зубів хижих звірів теж не викликає сумніву. Вони мали неабияке значення в культових 

обрядах і тому поширені майже на всій території України. У комплексі язичницького 

світогляду стародавніх слов’ян і в християнський час існував культ дикого кабана, про що 

свідчить знахідка кабанячого ікла з написом «Господи помоги рабу своему Фоме».  

Чорнівська «будівнича жертва» була закладена під поріг житла феодала. Поховання 

кінського черепа під фундаментом хати, як пояснювали на Західній Україні, запобігає лиху: 

«нещастя і лихо падають на цей череп, а не на мешканців житла». «Будівничі жертви», під 

порогом будинку, відомі в Новгород. Череп коня закладений під кутом ювелірної майстерні 

Х ст. у Луцьку [13, с. 184].  

Обряд закладання «будівничої жертви» під стінами будинку на досліджуваній території 

зберігався донедавна, коли при спорудженні нової хати ставили по кутах на фундамент 

монети, як символи оберегу. На Гуцульщині й сьогодні у підвалини задовбують залізні 

монети, пасмо вовни і зерна пшениці. Робиться це навхрест долотом. 

Елементи дохристиянських вірувань доволі масово збереглися у народному костюмі, 

особливо у жіночих прикрасах, які відображають характер епохи, особливості побуту та 

давніх та давніх релігійних уявлень. Вони відігравали роль оберегів, що, як вважалося, 

мали відвертати «нечисту силу» від людини. За знайденими ювелірними виробами з 

археологічних пам’яток можна охарактеризувати прикраси головного убору, шиї, нагрудні 

привіски, прикраси рук та пояса, які начебто захищали відкриті частини тіла. Захисні 

функції прикрас-оберегів підсилювалися спільним з ними використанням язичницьких 

амулетів.  

Відомо, що у слов’ян найбільше був розвинений культ сонця, який простежується 

практично у всіх давньоруських ювелірних виробах. 

Найулюбленішою прикрасою слов’янських жінок були скроневі кільця. Серед них 

найчисленнішими є півторазворотні загнутокінцеві, часто із завитком-кілечком на одному з 

кінців. За формою ці прикраси нагадували коло, яким у язичницькому світосприйнятті 

позначалося сонце. Тому, будучи солярним символом, вони мали сприяти врожайності і, 

одночасно, оберігати від злих сил.  

Очевидно, такий же солярний знак і аналогічні оберегові функції мали скроневі кільця з 

кінцями, які заходять один за одного у півтора звої. Такий тип значно розповсюджений у 

похованнях слов’ян Східної Європи.  

Як солярні обереги виступають також одно- й багатонамистинні скроневі кільця. 

Однобусинні – могли означати солярний знак сонця в зеніті, а трибусинні так званого 

«київського типу» – рух сонця по небу, вказуючи на його три фази – схід, зеніт і захід. За 

семантикою зображень трибусинні кільця безпосередньо пов’язані з верхнім, небесним 

ярусом жіночого убору [9, с. 574]. 

До прикрас, які відігравали функції оберегів також можна віднести п’ятипроменеві 

скроневі кільця з Маморниці. На них промені закінчуються кулькою і прикрашені 

псевдозерню, схожою на виноградні грона. З внутрішнього боку на дужці розміщені два 

птахи розділені пірамідою з трьох кульок. Кожний елемент цих скроневих кілець має певне 

семантичне значення. Так виноград, за народними повір’ями означає щасливе подружнє 

життя молодих і пов’язаний з весільною обрядовістю. Аналогічне значення уособлення 

шлюбної пари мають й пташки. Вони, за повір’ями, символізують щасливе подружнє 
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життя, добробут і багатство. Очевидно, ці скроневі кільця були частиною весільного 

вбрання нареченої, а їхні елементи – тісно пов’язані з весільною обрядовістю.  

Необхідним доповненням до заклинальної орнаментики головного убору і всього одягу 

загалом були прикраси шиї, горла і грудей. Давні люди вважали, що найбільшими 

вразливими місцями є шия, а тому її необхідно було захистити намистинами, підвісками з 

магічним змістом [9, с. 533].  

У XII – XIII ст. були поширені нагрудні, поясні привіски, які відігравали роль не лише 

прикрас, але й значною мірою амулетів-оберегів, які мали магічне значення. Пізніше, зі 

зникненням язичництва, на привісках з’явилися християнські символи. Призначення цих 

зображень було те ж саме, що й раніше. Серед привісок, яким надавали магічного значення, 

набули поширення лунниці. У них відображався культ шанування Місяця, оскільки нічне 

світило вшановували як один з носіїв священної стихії світла. Сонце і Місяць, за 

язичницькими віруваннями, сприяли життю, здоров’ю і благополуччю людини. Звідси – 

охоронне значення їх символів на оберегах-підвісках. 

На одній лунниці з Чорнівського городища можна виявити співіснування двох вір, а 

саме: псевдозернь у її центрі відображає три фази ходу сонця, а кінці її зроблені у вигляді 

стилізованих голівок змій  суто язичницького символу краси і розуму. Між псевдозерню 

вдавлені чотири хрести  християнська символіка. Як відзначав Б.О. Рибаков, існувала 

історична і семантична спадковість християнських оберегів від язичницьких [8, с. 92]. 

Поєднання язичницького півмісяця і християнських символів хрестів могли означати 

перемогу над старими віруваннями. Друга лунниця вузькорога. Середина виробу 

виготовлена у вигляді переплетіння двох кривих, що, на думку автора знахідки, утворюють 

обриси постаті в німбі [7, с. 117].  

З поклонінням небесним світилам пов’язана п’ятипроменева бронзова привіска. У центрі 

лицьової сторони вміщена восьмипелюсткова розетка в колі, на зворотній – чотири 

концентричних кола з крапками у зовнішньому. Розетка у культі східних слов’ян 

символізувала сонце. В ній простежується ідея зв’язку життєдайних сонячних променів і 

буяння квітів та трав на землі, якому сприяла вода, надана Перуном. 

Улюбленою прикрасою давньоруських жінок були металеві привіски-бубонці, які 

використовувалися в як поясні так і нагрудні привіски, у складі намист, прикрас головного 

убору, ґудзиків, нашивних прикрас на рукавах і подолі одягу [11, с. 156]. За давніми 

слов’янськими віруваннями ці прикраси шумом, який вони викликали при русі людини 

мали відлякувати «нечисту силу». Привіски-бубонці вважалися також громовими 

символами Перуна і тому служили оберегами від блискавки. На Буковині ще на початку ХХ 

ст. перед грозою били в церковні дзвони для відвернення удару блискавки. 

Амулети, які також пов’язані з культом Перуна, становлять привіски у вигляді предметів 

побуту та мініатюрної зброї. Передусім, це невелика залізна сокирка, що походить з 

Чорнівського городища. Її призначення полягало у відлякуванні «злих сил» та захищати 

сімейне гніздо [9, с. 194]. Ці предмети виконували й інші функції, а саме: вони 

символізували атрибут Перуна, а в контексті військової атрибутики могли виступати 

оберегами дружинників у поході. Подібні знахідки відомі й на інших територіях 

Давньоруської держави [3, с. 137; 16, с. 23]. 

Підтвердженням цьому може служити ще один предмет пов’язаний з вірою у магічні 

властивості озброєння, який походить з тієї ж феодальної садиби [37, с. 123]. Це – 

наконечник бронзової скіфської стріли з отвором, перетворений на підвіску. На думку Б. О. 

Тимощука та І. П. Русанової, стріли слугували оберегами від злих сил і були пов’язані з 

сонцем. Також вони символізували родючість.  

Очевидно, привіскою-амулетом була бронзова ложечка, виявлена у Василеві [15, с. 158]. 

Такі предмети, правда округлої форми, зустрічаються у наборах язичницьких оберегів й на 

території Північно-Східної та Північно-Західної Русі, Києві, Новгороді [9, с. 540]. Ложка 

символізувала достаток і благополуччя молодої сім’ї загалом, а тому її використовували у 

весільних наборах для молодят.  
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Певні властивості оберегів мали і популярні серед жінок сережки, привіски і вставки до 

персня із гірського кришталю. У давнину вважалося, що кришталь може лікувати рани [7, с. 

119]. 

На поселеннях Північної Буковини виявлені й інші жіночі прикраси, виготовлені з 

ювелірно-виробного каменю. До них належать намистини з чорного і коричневого агату. 

Вважалося, що цей камінь, як оберіг, може захищати людину від певних хвороб, а як 

покровитель Стрільців – дарує розум і красномовство. До того ж, він сприяв легким 

пологам у жінок. Існувало також повір’я, що чорний агат допомагає від лунатизму, а 

коричневий – відганяє лихоманку. З досліджуваних теренів походять й бурштинові 

намистини. У народних повір’ях цей камінь був сонячним каменем, а тому його часто 

використовували як талісман.  

До кам’яних оберегів потрібно віднести антропоморфний амулет, виготовлений з темно-

синього лазуриту [7, с. 118]. Ця рідкісна порода каменю потрапляла у Східну Європу з 

далекого Афганістану, де його вшановували як «камінь вічного синього неба».  

Із Чорнівської феодальної садиби походить кістяний амулет, зроблений із таранної 

кістки лисиці. Такі амулети часто зустрічаються у складі низок разом із іклами вовка і 

собаки серед кочівницьких старожитностей. Ці амулети пов’язують з культом духів, а 

лисиця вважалася чисто жіночим онгоном. Такий оберіг відігравав спеціальну роль – 

помічника при родах жінок, а також охоронця дівчат. Тому їх носили на поясі лише 

представники жіночої статі. Аналогії цьому предмету відомі в Північній Осетії, серед 

старожитностей салтово-маяцької культури, у аварів, волзьких болгар тощо. 

Із стародавніми віруваннями про те, що сила вбитого звіра перейде до мисливця 

пов’язані знахідки амулетів, виготовлені з іклів кабана (Ленківецьке поселення), вовка 

(Митків), ведмедя (Перебиківське городище), ікло оленя з житла ХІ ст. в Зеленій Липі. Їхнє 

покликання – оберігати від злих сил і відганяти шкоду, якої можуть завдати дикі звірі. Ці 

предмети також належать до складових культу духів і були вони суто чоловічими 

оберегами. Їх могли носити в складі намиста або на ланцюжках, прикріплених до одягу на 

плечі, разом з іншими амулетами й жінки. Подібні амулети виявлені й на інших місцях 

Давньоруської держави. 

Очевидно, з охоронною метою щелепа вовка була закопана на місці входу в оборонну 

кліть на Ленківецькому городищі [15, с. 177]. На теренах Північної Буковини культ 

поклоніння вовку зафіксований також і в етнографічних матеріалах. 

До оберегів варто віднести й кістяні амулети з Галиці та Чорнівки (вигнуте вістря) [7, с. 

122]. Перший амулет по корпусу орнаментований плетінкою, а інший – косими насічками у 

верхній обламаній частині. Дослідники вважають, що ці предмети є амулетами-оберегами й 

беруть свій початок від іклів дикого кабана, які у давньоруський час стали 

«гіпертрофованими» за розмірами дружинників і знаті, які, у такий спосіб прагнули 

відрізнятися від інших своїм одягом [6, с. 98-99]. «Вигнуті вістря» виявлені на багатьох 

давньоруських пам’ятках та суміжних територіях [3, с. 137; 71, с. 138]. Існує кілька думок 

щодо їхнього призначення [6, с. 98-99]. 

Прикладом кістяного оберегу є також підвіска-амулет із середземноморської мушлі. 

Його носили в складі намиста або поясного набору, хоча зустрічається і в головному уборі. 

Серед прикрас, які носили на шиї, крім намиста, є окремі маленькі мушлі (типу tigrea 

moneta), що походять з Індійського океану, або, як ще їх називають, «черепашки Каурі». З 

цими оберегами пов’язують поклоніння змії, тобто силі землі [7, с. 123]. 

Язичницька символіка широко використовувалася також у жіночих прикрасах для рук. 

Серед них можна виділити скляні браслети, персні. Всі вони мали форму кола, а значить 

були солярними знаками і захищали від злих духів.  

Металеві пластинчасті браслети орнаментовані насічками у вигляді ромбів, решітки, або 

зиґзаґу тощо. Кожний елемент такого орнаменту виконував охоронні функції. Здебільшого, 

ці орнаментальні мотиви пов’язані з темою землі, води, сонця, що підсилювало обереговий 

ефект прикрас. Таким же орнаментом прикрашали буковинці сволоки, обшалівку своїх 
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будинків. 

Захисні функції мали також і кільця персні, які відомі з археологічних пам’яток краю. 

Замкнені кільця, як солярні знаки, вважалися чи ненайбільшими впливовими оберегами від 

злих духів і відьом. Розміщення розетки на щитку персня мало аналогічне значення, що й в 

зображенні на п’ятипроменевій підвісці з Чорнівки. 

Важливими оберегами, які широко використовувалися в магічних діях для захисту від 

удару грому, пожежі або в поховальній обрядовості, були так звані «громові стріли». Це 

крем’яні відщепи чи знаряддя праці, стріли, белемніти. Їх виявляли в похованнях Василева 

й оборонній кліті Чорнівки [15, с. 159, 161]. Дослідники схильні вважати, що вони пов’язані 

з культом бога грому і блискавки Перуна [6, с. 99]. Місцеве населення Північної Буковини 

ще на початку ХХ ст. кам’яні вироби приймало за «громові» або «вогняні» стріли якими 

бог вбиває за гріхи. Вони можуть, завдяки наявності «небесного» вогню, лікувати різні 

хвороби і відганяти вся будь-які напасті. 

Язичницька символіка збереглася на багатьох побутових предметах, знайдених серед 

давньоруських старожитностей краю. Основна кількість цих речей концентрується на 

сільських поселеннях. Дослідження орнаментації давньоруської кераміки, клейм на денцях 

горщиків показує, що населення краю використовувало давні язичницькі символи: хвилясті 

лінії – позначення води, коло – атрибут сонця [8, с. 234-248, 340-346]. 

Пережитком язичницьких вірувань, що пов’язані з оберегами від «злих духів», є культ 

дзеркала. Розбити його вважалося поганою ознакою. В приміщенні, де лежить покійник, 

дзеркало завішують рушником. На Буковині, ще на початку ХХ ст. носили круглі 

дзеркальця-прикраси, наче вони мали чудодійну силу і оберігали власника від хвороб і 

нещасть. Дзеркалу належала важлива роль. Його розбивали, вважаючи, що душа, 

звільнившись, потрапляла в країну мертвих. Друга половина залишалася у віруючого. Після 

смерті він міг довести богам, склавши обидві розбиті частини дзеркала, що саме він приніс 

жертву. До не давнього часу зберігся звичай заштукатурювати в стіни будинку малі круглі 

дзеркальця як обереги спокою дому. 

Язичницькими культовими предметами, котрих наділяли магічними влвастивостями 

були полив’яні писанки. Фрагмент однієї з них знайдений на Ленківецькому городищі. За 

давніми віруваннями, вони символізували оновлення і відродження. Етнограф М.Ф. Сумцов 

вважав, що саме яйце набуло релігійно-звичаєвого й смислового значення задовго до 

прийняття християнства і стало символом сонця. Шанування яйця асоціювалося з весняним 

відродженням сонця, а разом з ним, і всієї природи [12, с. 485]. У християнській символіці 

звичай дарувати яйця розглядався як побажання здоров’я і всякого добра. Народний звичай 

виготовлення писанок, ознаменовував символічну зустріч весни. Він відомий у багатьох 

слов’янських і інших народів. 

Отже, археологічні матеріали, отримані під час досліджень на теренах Буковини, 

дозволяють дійти висновку, що православно-язичницький комплекс, який склався 

історично в процесі християнізації Русі й пронизував увесь світогляд слов’ян, являв собою 

складний, заплутаний клубок вірувань, звичаїв, забобонів, релігійно-містичних обрядів і 

ритуалів язичницького періоду, які злилися з елементами православ’я. Синкретизм у 

матеріальній культурі найбільше проявлявся у побуті місцевого населення. Зокрема, у 

феномені так званої «будівничої жертви», солярних оберегах-амулетах та інших побутових 

предметах. 
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Igor Vozny 

SYNCRETISM IN THE MATERIAL CULTURE OF THE POPULATION OF THE BOOK 

OF XII - THE FIRST HALF OF ХІІІ ST. 

 

The article deals with issues related to the spread of Christianity into the territory of Bukovina 

and the remnants of ezicism, which existed there up to the 15 th century. Some pagan traditions 

have survived to this day. Archeological materials testify that after the adoption of Christianity, 

domestic beliefs, representing a range of primitive views, customs and ordinances that have come 

from ancient times, slowly retreat under the pressure of a new faith. This evidence is observed on 

the example of the ancient Jewish rite of the &quot;building sacrifice&quot;, which was certified 

in the butterfly of the White Stone Church in the Vasilev chronicle, in the foundation of the 

residence of the feudal lord at the Chornovsky settlement. It is proved that the so-called 

&quot;building sacrifice&quot; is connected with the domestic outlook, which was based on the 

idea of the need for a victim in the construction of any building to ensure its strength, to protect 

the inhabitants from the influence of &quot;evil spirits&quot;. It is substantiated that the 

important role of the amulets, which had to distract a person from &quot;unclean power&quot; 

and protect the exposed parts of the body. By the way they were worn, one could distinguish 

headgear, neck, breast pins, hand decorations and belts. The Slavs had a sufficiently developed 

cult of the sun, whose solar symbol embraced a variety of nap rings, glass and metal lamellae and 

wicker bracelets. Amulets had a magical meaning, performed breast and belt acne. Important 

protections that were widely used in magic actions when protected from impact, fire or burial 

ceremonial activity were so-called &quot;thunder arrows&quot;. Pagan symbolism has survived 

on many household objects, found among the ancient antiquities of the region. 

Thus, the archaeological materials obtained during the studies on the territory of Bukovina 

allow us to conclude that the Orthodox-pagan complex, which was historically in the process of 

Christianization of Rus and penetrated the world history of the Slavs, represented a complex, 

confusing circle of beliefs, customs, prejudices, religions, mystic rites, and rituals of the native 

period, which merged with the elements of Orthodoxy. 

Keywords: syncretism, double faith, «buiding sacrifice», temporal rings, diadem, lunnica, 

«thunder arrows», cult of mirror 
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ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИ С. Б. КРИМСЬКОГО НА ТЛІ 

ПОЛЯРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ АКТУАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДУМКИ 

 

У статті висвітлено концепцію особи С. Б. Кримського, яка розглядається в контексті 

сучасної дискусії навколо з’ясування онтологічного статусу людини в ІІІ тисячолітті. 

Розкривається зміст поняття «людяність», що є ключовим у концепції українського 

персоналіста й тлумачиться ним як визначення людської ідентичності. Як і будь-яка 

форма ідентичності, людяність пов’язана із самоусвідомленням і самовизначенням та має 

фази становлення. Виходячи зі специфіки філософського дискурсу Кримського піддаються 

аналізу дві взаємодоповнюючі версії становлення людяності, представлені філософом, – 

наукова і релігійна. Доведено, що завдяки синтезу цих версій генезу становлення людяності 

мислитель розкриває як перехід від антропогенезу до персоногенезу. У світлі цього 
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розкриття людська особа тлумачиться як персоніфікація творчості. 

Ключові слова: людяність, ідентичність, особа, релігія, технорелігія, наука, філософія. 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. На початку 30-х рр. минулого 

століття київський персоналіст Микола Бердяєв у працях «Людина і машина» (1933) й 

«Доля людини в сучасному світі: До розуміння нашої епохи» (1934) вказав на те, що, 

завойовуючи великі простори й великі маси, техніка призводить до глобалізації світу з її 

негативними наслідками, та висловив думку, яка набуває ще більшої актуальності в 

сучасному світі інформаційного суспільства, комп’ютерних технологій і тотальної 

глобалізації всіх сфер життя: «Машина дегуманізує людське життя. Людина, яка не 

побажала бути образом і подобою Божою, стає образом і подобою машини» [1, с. 168]. Нині 

дедалі запеклішою стає дискусія навколо окресленого силою бердяєвської думки образу 

дегуманізованої людини, оскільки саме зміст людської «подоби» визначатиме суть 

цивілізаційних змін у ІІІ тисячолітті. На одному полюсі цієї дискусії – прибічники 

дегуманізованої та деперсоналізованої «подоби машини», на другому – поборники 

креативної особи «подоби Божої», до яких належить і український філософ-персоналіст 

Сергій Кримський. У своєму філософсько-релігійному дискурсі він розробив сучасну 

концепцію особи та концепцію людяності як людської ідентичності. 

Ступінь розробки проблеми. Проблеми, які прямо чи опосередковано стосуються 

нашого дослідження, зокрема питання науки як феномену культури, ціннісного 

домобудівництва, духовності у філософії С. Б. Кримського, більшою чи меншою мірою 

порушувалися у працях О. В. Білокобильського, Л. Г. Дротянко, Н. Д. Ковальчук, 

В. А. Личковаха, Т. В. Лютого, А. П. Мельника, Л. І. Мокляк, М. В. Поповича, К. Б. Сігова, 

Є. А. Харьковщенка та ін. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження філософсько-релігійної концепції особи 

сучасного українського філософа-персоналіста С. Б. Кримського в контексті дискусії 

навколо питання впливу біотехнологій та інформаційних технологій на онтологічний статус 

людини в сучасному світі, представленої в бестселерах останніх років А. Росса та 

Ю. Н. Харарі. 

Виклад основного матеріалу. Українська філософська думка на межі тисячоліть у 

відповідь на виклики глобалізації звертається до нового прочитання антропологічної 

тематики й переосмислення феномена особи в контексті цивілізаційних змін 

соціокультурної парадигми. Одним із перших це робить український філософ 

Є. К. Бистрицький у монографії «Феномен особи: світогляд, культура, буття» (1991). 

Спираючись на філософський доробок Декарта, Канта, Гуссерля, Гайдеґґера, професор 

Бистрицький розглядає питання особи в онтологічному аспекті, стверджуючи, що воно 

пов’язане із загальними проблемами онтологічного порядку як питання про сутність 

особового буття, а також буття всього існуючого у світі. Такий онтологічний статус особи, 

на думку вченого, змушує замислитися над «місцем особи в бутті, в універсумі реального», 

тобто над реальністю особового буття у світі [2, с. 4]. 

Ця думка Бистрицького набуває особливого значення на початку ІІІ тисячоліття. У статті 

2013 року український філософ професор В. І. Ярошовець говорить про нові виклики, які 

сучасна епоха висуває перед людською особою, позаяк до опозиції природи, суспільства, 

держави, соціального примусу, ідеології, економіки, техніки додається опозиція 

глобалізації. Глобалізація несе загрозу «підкорити собі людину, витрусити з неї душу і 

замінити інформацією» [13, с. 8]. 

Сьогодні точиться гостра дискусія навколо питання впливу біотехнологій та 

інформаційних технологій на трансформацію соціокультурної парадигми у сучасному світі 

та на зміни у структурі новітнього суспільства. У цій суперечці беруть участь різні за 

рівнем компетентності, проте однаково популярні концепції розвитку людства в умовах 

глобалізації в найближчі десятиліття. Зокрема, йдеться про бестселери останніх років: з 

одного боку, дослідження «Індустрії майбутнього» (2016) американського експерта з 

технологічної політики, колишнього старшого радника з питань інновацій в офісі 
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Державного секретаря США Г. Клінтон, нині старшого наукового співробітника 

Університету Джона Гопкінса, що входить до сотні найкращих сучасних мислителів, за 

версією журналу Foreign Policy, Алека Росса, з другого – серію книг non-fiction «Людина 

розумна. Історія людства від минулого до майбутнього» (2011), «Homo Deus. Людина 

божественна. За лаштунками майбутнього» (2016) та «21 урок для 21 століття» (2018) 

ізраїльського історика Юваля Ноя Харарі. 

Так, претендуючи на рівень філософського узагальнення, Харарі з погляду дарвіністської 

теорії еволюції в контексті закономірностей історичного розвитку органічного світу 

розглядає наш час як «прогресуюче формування живих організмів шляхом раціонального 

проектування, а не природного добору», а майбутнє – як час, в якому «раціональне 

проектування» становитиме «базовий принцип життя» та відбудеться витіснення людей 

розумних Homo sapiens надлюдьми Homo Deus [11, с. 11, 497]. Однак, за прогнозами 

Харарі, Homo Deus становитимуть лише частину нової еліти модернізованих надлюдей, але 

не масу населення, оскільки людство буде розділене на біологічні касти. Ці вдосконалені 

фізично й інтелектуально люди будуть безсмертними та володітимуть нечуваними 

здібностями й безпрецедентною креативністю, що дасть їм змогу приймати всі 

найважливіші рішення у світі [12]. Таким чином, у своїх книгах цей історик, за його ж 

словами, показав, як «неприкметна мавпа стала правителем планети Земля» і як «зрештою 

люди можуть стати богами і якою може бути кінцева доля розуму й свідомості» [10, с. 9–

10]. З позиції крайнього прагматизму та раціоналізму Харарі стверджує, що релігія, 

культура й націоналізм розділяють людство на ворожі табори та створюють величезні 

труднощі для співпраці людей на глобальному рівні. Їм протиставляється така собі наукова 

теорія, вкорінена в комп’ютерних науках і біології, що повністю трансформує саму природу 

життя. На переконання ізраїльського історика, нині вона перетворюється на релігію 

датаїзму, яка не схиляється перед богами чи людиною, а молиться даним – інформації. Як 

наукове знання датаїзм має об’єднати в загальну теорію «всі наукові дисципліни: від 

музикознавства через економіку до біології», а як технорелігія керується місіонерською 

заповіддю «з’єднати все в одну систему». При цьому Харарі зауважує: «“Все” означає дещо 

більше, аніж просто людей. Це означає кожну річ». Заперечуються як людські надбання 

знання і мудрість, натомість стверджуються комп’ютерні алгоритми; організми 

розглядаються як алгоритми – різні методи обробки даних. Сама ж людина як Homo sapiens 

визначається датаїзмом як застарілий алгоритм, адже її емоції й інтелект як алгоритми в 

недалекому майбутньому стануть неспроможними конкурувати з інноваційними системами 

обробки даних [12]. 

Маємо зазначити: у такій концепції розвитку людства, що ґрунтується на зведенні 

людської істоти до суто розумового начала, уніфікуються всі форми знання, нівелюються 

поняття людської індивідуальності й ідентичності, релігію, культуру, мистецтво й 

ідеологію підмінює квазінаука чи квазірелігія «dataism», відтак знеособлювання й 

знецінювання людини доводяться до крайньої межі – заперечення її людяності як родової 

ознаки. Якщо концепцію Харарі розглянути в ракурсі персоналістичної філософії і 

персоналістичної психології О. Ю. Кульчицького, то можемо стверджувати, що в цій 

концепції зі сфери культури й духовності виводяться соціальні, теоретичні, релігійні та 

політичні акти людської діяльності. Розглядаючи у рамках психічної структури людини 

інтегративний зв’язок функцій свідомості з духовністю й культурою, Кульчицький 

зауважує, що з функцією пізнання в шарі духовності пов’язані наука і вартості теоретичні, з 

функцією почування – мистецтво і релігія, з функцією прямування (волі) – соціальна, 

правова й політична сфери культури з її вартостями й ідеалами [8, с. 78]. Оскільки в 

інтерпретації Харарі високо-інтелектуальні алгоритми не наділені психічною структурою із 

зазначеними Кульчицьким функціями свідомості, то цілком логічно, що у світі, де панують 

алгоритми, визначаючи систему цінностей, культура й духовність втрачають своє 

онтологічне значення. 

Натомість А. Росс пропонує цілком протилежне концепції Ю. Н. Харарі бачення 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

116 

розвитку новітньої цивілізації. Досліджуючи революційні зміни близького майбутнього, він 

підтримує думку американського письменника й літературного критика Леона Уісельтіра 

про те, що «релігія інформації» є черговим забобоном і прикладом викривленого 

тоталітаризму, який робить із людей «ідеальних дурнів». З огляду на проникнення машин у 

всі сфери людського життя, Росс наполягає на тому, що не можна віддавати алгоритмам 

можливість індивідуального вибору, людську інтуїцію, креативність, право керувати 

ситуацією. Американський учений підкреслює: «“Великі дані” не мають душі й не здатні до 

творчості». Тому у світі комп’ютерних технологій, на переконання Росса, дедалі більшого 

значення набуватиме творчий потенціал людської особи [9]. 

Уже на початку 2000-х рр. С. Б. Кримський зауважує провідну спрямованість розвитку 

філософської думки, що формується під тиском антропологічної проблематики. Зазначена 

тенденція полягає в тому, що предмет філософії змінюється в напрямі персоноцентризму, 

граничних питань людинознавства взагалі [7, с. 131]. Український філософ наголошує на 

тому, що в сучасному світі розуміння людини не може вичерпуватися визначенням «Homo 

sapiens», бо воно абсолютизує ознаку володіння розумом, обмежуючи людяність самою 

лише характеристикою інтелектуально розвиненої істоти, та залишає поза увагою 

необхідність поєднання у визначенні людини розумного і морального як альтернативи 

машинному інтелекту [5, с. 5]. З іншого боку, розуміння людини не вкладається й у 

визначення «Homo faber», бо, незважаючи на те, що соціально-історична практика є 

істотною частиною людської екзистенції, вона не вичерпує сутності людини, до того ж 

колізії індустріального суспільства, екологічні катастрофи, знищення природи, 

технологізація середовища змушують замислитися над наслідками практичної діяльності й 

прагматизації людини та їх моральних меж [4, с. 4]. Отже, в обох цих ракурсах 

інтерпретації людини зникає такий аспект, як духовність, що виводить людську діяльність 

за межі утилітарних цілей у сферу смисловизначення та внутрішніх цінностей творчої 

особи, її невичерпного потенціалу [6, с. 51]. Зауважимо: в інтерпретації В. І. Ярошовця 

духовність у сучасному світі виконує функцію захисту особу від зовнішньої об’єктивації та 

виступає своєрідним фільтром, який забезпечує необхідне очищення постійно зростаючого 

кола інформації [13, с. 11]. 

Поряд із цим у працях початку 2000-х рр. Кримський попереджає про небезпеку 

подібних до Ю. Н. Харарі псевдонаукових і псевдофілософських дискурсів, які 

популяризують й нав’язують масовій свідомості універсалізацію матеріального інтересу та 

пріоритет прагматичних цілей перед духовними цінностями. З огляду на цю загрозу задля 

збереження повноти людської екзистенції український філософ ставить питання про 

необхідність вироблення протистояння тиску бездуховного прагматизму, тобто говорить 

про духовний опір «літургії безодні» [5, с. 5]. У справі організації опору поширенню 

тенденцій бездуховного інтелектуального прагматизму особливого значення набуває 

філософія, оскільки її фундаментальним завданням і місією є своєрідна «літургія смислу», 

спрямована на обґрунтування місця людини в Універсумі [7, с. 141]. Тобто йдеться про 

головну функцію філософії – смислобудівництво, що полягає в аналізі міри причетності 

результатів пізнання до людини, життя та діяльності. Виступаючи літургією смислу, як 

смислотворчість життя в його надіях, безнадійності та суперечності, саме філософія 

«прокладає стратегічні траси людського самобудівництва» та вписує їх у контекст 

цивілізації [7, с. 132]. На переконання Кримського, сучасна філософія стає світоглядним 

засобом вибудови духовної інформації ІІІ тисячоліття, оскільки, утверджуючи людську 

присутність у світі, вона є більш дотичною до творчого потенціалу людської духовності та 

її суспільно значимої результативності, ніж ресурси економічної й технічної раціональності 

[7, с. 143]. 

З іншого боку, філософія в інтерпретації Кримського виступає своєрідною «авантюрою 

духу», оскільки наважується протистояти «безодні існування», яка відкривається людині 

через «загрозливі істини». На відміну від інших дисциплін, філософія порушує вічні 

питання в усій їхній загадковості, відтак, ризикуючи опановувати площину таємниці буття, 
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вона сподівається наблизитися до безконечного, абсолютного, вічного та незбагненного. Ці 

інспіровані духом, який філософ розглядає як «стан активності» [6, с. 47], ризик і 

сподівання не вкладаються в прокрустове ложе позитивної науки, яка «свідомо заперечує 

будь-який абсолют, некодифіковану конечними моделями безконечність і ту неясність, що 

її приховує нераціоналізована сфера втаємниченого буття» [7, с. 132]. Філософія в 

інтерпретації результатів дослідження прагне зважати на всі форми пізнання та всі закони 

загальної картини світу, що дозволяє, на думку українського мислителя, в межах 

відносного знання встановлювати повноту цілокупності закономірностей [7, с. 140]. 

У процесі аналізу доробку Кримського зазначену думку слід враховувати як теоретико-

методологічну засаду його філософського дискурсу. Отже, досліджуючи концепцію особи в 

його інтерпретації, маємо враховувати, що український мислитель включає до свого 

філософського тексту матеріал з історії, різних галузей науки, літератури, релігії. І це не є 

стилістичним прийомом, засобом постмодерністської інтертекстуальності, який збагачує 

сприйняття філософських ідей, наочно пояснює, полегшуючи розкриття їх змісту для більш 

широкого кола реципієнтів, адже йдеться не про ілюстрацію чи адаптацію філософського 

змісту, а про різні, але рівнозначні в аспекті верифікації форми знання, які дозволяють 

філософу «встановити повноту цілокупності закономірностей» досліджуваного ним явища. 

У викладенні своїх філософських концепцій Кримський часто звертається до 

християнського вчення, християнських символів і образів, а то й безпосередньо спирається 

на тексти Святого Письма. Персоналіста Сергія Кримського не можна назвати, приміром, 

як персоналіста Миколу Бердяєва, релігійним філософом, однак у його філософському 

дискурсі християнська істина є такою самою достовірною, як і істина наукова. Концепція 

особи Кримського верифікована саме через релігійну і наукову форми знання, які в межах 

створеного ним філософського тексту не виключають одна одну, а взаємодоповнюють, що 

дає підстави визначити її як філософсько-релігійну. 

Ключовим у розбудованій Кримським філософсько-релігійній концепції особи виступає 

поняття «людяність». З огляду на бердяєвську концепцію кризи гуманізму як кінця 

людяності та дегуманізації як глобальної руйнації ідеї особи, Кримський, як філософ-

персоналіст і послідовник М. О. Бердяєва, не пов’язує поняття «людяність» з гуманізмом чи 

гуманізацією, а тлумачить його як визначення людської ідентичності, тобто як відчуття 

індивідом своєї людської тотожності й унікальності буття людиною та здатність індивіда чи 

спільноти до самовідтворювання в часі та просторі. Як і будь-яка форма ідентичності, 

людяність пов’язана із самоусвідомленням і самовизначенням та має фази становлення. 

У третьому розділі праці «Запити філософських смислів» (2003), що має назву 

«Персоніфікація як формування людського буття», Кримський під персоніфікацією розуміє 

«становлення людської індивідуальності на шляхах формування особи як вираження 

внутрішнього самостояння, самодіяльності людини» [6, с. 34]. За словами філософа, 

людина репрезентує відмінний від світу речей спосіб існування, який включає ставлення до 

себе як до унікальної індивідуальності, тому найбільшу небезпеку її життя становить 

загроза втратити свій індивідуалізований статус буття. Вона спонукає людину до пошуків 

самоідентифікації, а світову історію, культуру та релігійну свідомість скеровує на 

ствердження виділення людини з кола речей. 

У зазначеному розділі Кримський подає дві версії становлення людяності – наукову і 

релігійну. 

На думку філософа, науковий аналіз не можна зводити до олюднення мавпи, оскільки 

праця як чинник цього перетворення виявляється скоріше наслідком, аніж джерелом 

людяності, з огляду на те, що праця потребує зрілого цілеспрямованого процесу, який 

робить її залежною від абстрактного мислення. Сучасна наука розглядає антропогенез як 

дві стадії: 1) гомінізацію – олюднення мавполюдини, спричинене працеподібною 

діяльністю, синпрактичним мисленням і первинною здатністю до використання символів; 

2) сапієнтацію – виникнення Homo sapiens, зумовлене працею, соціумом та свідомістю. 

Кримський додає третю стадію – персоніфікації, яка являє собою перехід антропогенезу в 
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соціогенез, коли розвиток особи стає головною магістраллю світової історії. Цей процес 

зачинається в надрах «металевої епохи», а з формуванням технотронної цивілізації 

щільність соціальних зв’язків зростає настільки, що у сучасної людини з’являється 

можливість, раніше притаманна лише вождям, пророкам, мудрецям чи геніям, – 

репрезентувати собою націю, культуру, епоху, тобто бути монадною особою, здатною 

представляти цілий світ у межах індивіда [6, с. 39–40]. 

Важливими чинниками у становленні людяності виявляються праця, свідомість і соціум. 

На стадії сапієнсації вони виступають поворотними пунктами розвитку теологічного 

процесу, семіозису і штучного середовища та визначають формування людини як родової 

істоти. Згодом, на стадії персоніфікації, уособлення людяності вимагає конкретизації 

родових чинників людини в тому напрямку, який відрізняє феномен особи від усіх інших 

явищ. Відповідно праця обертається з того боку, з якого людина стає суб’єктом другої 

природи, соціум визначає внутрішній світ особи, а свідомість розкриває людську особу як 

породження невичерпного смислового потенціалу буття. Кримський наголошує, що праця, 

соціум і свідомість з погляду їх загальноонтологічних передумов можуть бути 

притаманними будь-якому суб’єкту Галактики, але лише через переломлення в інтимній 

сфері особи, тобто через процес уособлення людяності вони надають їй адекватної форми 

земного буття. Саме це відрізняє людину від усіх явищ світобудови. Таким чином, 

людяність на стадії персоніфікації набуває історичної форми становлення особи як 

найадекватнішого свого виявлення [6, с. 40]. 

Слід зазначити: на відміну від Харарі, український філософ не розглядає новітню фазу 

розвитку людства як Homo Deus, позаяк монадна особа в його баченні має не тільки 

репрезентувати, а й пропонувати на практиці зразки вчинків, інтелекту й совісті, зважаючи 

на те, що в сучасному світі ідеї та проекти мають перевірятися на спроможність 

втілюватися у життя людської особи. Ця вимога, з погляду Кримського, у формуванні 

духовності нового століття становить ключовий пункт переходу від гуманізму як ідеології 

людини, яка уявила себе Богом, до персоналізму як утвердження людської особи, а не 

абстрактних ідей [5, с. 13–14]. Очевидно, що монадна особа принципово не інтерпретується 

Кримським як Homo Deus, вона бачиться філософом радше як Homo creator. Таке бачення 

розкривається завдяки релігійній версії становлення людяності. 

У згадуваному нами третьому розділі Кримський звертається до нічної розмови Христа з 

фарисеєм Никодимом, описаної в Євангелії від Івана. Предметом їхнього діалогу виступає 

так зване «друге народження», яке відбувається не від плоті, а, як відповідає Никодиму 

Христос, «з води й Духа» (Ів. 3:5). Пояснюючи, що перше народження слід розуміти як 

появу індивідуума, а друге – як здобуття особи, філософ стверджує, що в бесіді Христа з 

Никодимом йдеться про фази становлення людяності, згідно з якими плоть конституюється 

духом, тобто перетворюється для входження у вічність. 

Міфологема «другого народження» як пробудження вищої свідомості в результаті 

проходження ініціації була описана й теоретично обґрунтована на матеріалі різних 

релігійних традицій відомим румунським релігієзнавцем Мірчею Еліаде в праці «Священне 

і мирське» (1957). Еліаде пов’язує цю міфологему передусім із символізмом 

дітонародження. Звертаючись до християнства, яке інтерпретує символізм другого 

народження як доступ до духовного життя, вчений бере до розгляду не Євангеліє від Івана, 

як це робить Кримський, а послання апостола Павла, акцентуючи на створенні «духовних 

синів» з віри [3, с. 105–107]. 

Звернення до Євангелія від Івана не є випадковим, адже у концепції особи Кримського 

принципово значимим є «друге народження» «з води й Духа». Для філософа важливою 

виявляється асоціація з Книгою Буття, де вихідний пункт творення світу описується в 

контексті польоту Духа над водною стихією. Отже, в основу народження особи він закладає 

не символізм дітонародження, а символізм світотворення, завдяки якому народження особи 

не тільки подається як аналогія до творення світу, а й через зв’язок із Духом тлумачиться як 

духовний процес. Сам же філософ пояснює: особистість виявляється втягненою у світовий 
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творчий процес як його уособлення. Він пропонує алгоритм творення особи, тотожний 

біблійному алгоритму творення світу, якому надає відповідне визначення – «духовна 

космогонія творення особи»: 1) побачити світло; 2) протиставити безодні власний берег, 

свою землю та небеса віри; 3) знайти опору, твердь; 4) дати форму стихіям; 5) засвідчити 

тварність та його долю; 6) здобути душу. Шестидення мислитель завершує принципово 

значимою для своєї філософсько-релігійної концепції фазою – паузою в діяльності, 

заповненою недільним спогляданням підсумків [6, с. 38]. 

У філософсько-релігійному дискурсі Кримського споглядання виступає «благоговійним 

прилученням до святинь абсолютного та вічного» [4, с. 4]. Поза таким прилученням людина 

не може усвідомити сенс своєї діяльності, дати їй адекватну оцінку та визначити її моральні 

межі. Завжди знаючи, як удосконалити результати своєї практики, людина перетворила 

планету на предмет діяльності та витіснила все святе за земні обрії, лишивши спогляданню 

лише зорі. У статті «Діяльність і культура» (2003) Кримський доводить, що через 

споглядання практична діяльність людини стає культурою – смислопороджуючою 

системою, яка подає буття як текст і відтворює досвід історії. Цим відтворювачем історії 

може бути тільки людина у вимірах її особи, духовності та цінності існування або нація як 

історична особа [4, с. 4–7]. 

Ця остання фаза персоногенезу у філософсько-релігійному дискурсі Кримського набуває 

значення щонайменше з чотирьох пов’язаних між собою причин. Споглядання, як пауза в 

діяльності, по-перше, відчиняє перед людською особою двері у трансцендентний вимір, 

засвідчуючи її тотожність із цим виміром як ознаку людської ідентичності. По-друге, 

дозволяє усвідомити тотожність людської особи із земним виміром як ознаку людської 

ідентичності та здатність особи як монадного утворення репрезентувати планету Земля. По-

третє, дає можливість людській особі усвідомити моральну відповідальність за наслідки 

своєї діяльності та осмислити цю моральну відповідальність як питому рису людської 

ідентичності. І, нарешті, допомагає сприйняти свою людську ідентичність як цінність. 

Висновки. Генезу становлення людяності як людської ідентичності завдяки синтезу 

релігійної та наукової версій Кримський розкриває як перехід від антропогенезу до 

персоногенезу. У світлі цього розкриття людська особа тлумачиться українським 

філософом як персоніфікація творчості. Запропонований мислителем алгоритм космогонії 

особи як процес самотворення, в якому людська особа виступає у двох іпостасях – і як 

творець, і як творіння, виявляє її тотожність відповідно з особою Божою і зі Всесвітом. Цей 

алгоритм засвідчує універсальний характер людської особи, її здатність втілювати цілий 

Всесвіт у межах індивідуума, отже, як Homo creator, виступати монадним утворенням. 

Згідно з концепцією Кримського в сучасному світі космічних і комп’ютерних технологій 

монадна особа Homo creator здатна презентувати не тільки свою націю, культуру, релігію, 

епоху, а й усю людську расу. Репрезентуючи людську ідентичність у новітній цивілізації, 

монадна особа Homo creator, яку стверджує С. Б. Кримський, виступає гідною 

альтернативою касті обраних надлюдей Homo Deus та високоінтелектуальним алгоритмам 

Ю. Н. Харарі. 

Література 
1. Бердяев Н. А. Судьба человека в современном мире: К пониманию нашей эпохи. Бердяев Н. А. Дух и 

реальность. Москва: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 157–226. 

2. Быстрицкий Е. К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. Киев: Наукова думка, 1991. 200 

с. 

3. Еліаде М. Священне і мирське. Еліаде М. Мефістофель і андрогін / пер. з нім., фр., англ. Г. Кьорян, 

В. Сахно. Київ: Основи, 2001. С. 5–116. 

4. Кримський С. Б. Діяльність та культура. Магістеріум. Вип. 12: Культурологія. Київ: Видавничий дім 

«КМ Академія», 2003. С. 4-8. 

5. Кримський С. Б. Заклики духовності ХХІ століття. Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. 32 с. 

6. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ: ПАРАПАН, 2003. 240 с. 

7. Кримський С. Б. Філософія – авантюра духу чи літургія смислу? Дух і Літера. 2002. № 11–12. С. 131–

143. 

8. Кульчицький О. Ю. Введення в філософічну антропологію. Мюнхен: Український Вільний 

Університет, 1973. 198 с. 



Релігія та Соціум. – 2019. – № 1-2 (33-34) 

120 

9. Росс А. Индустрии будущего / пер. с англ. П. Миронова. Москва: АСТ, 2017. 288 с. URL: 

http://testlib.meta.ua/book/288861/read/ (дата звернення 01.06.2019). 

10. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21-го століття / пер. з англ. О. Дем’янчука. Київ: Book Chef, 2018. 416 с. 

11. Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / пер. з англ. 

Я. Лебеденка. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 544 с. 

12. Харарі Ю. Н. Homo Deus. Людина божественна. За лаштунками майбутнього / пер. з англ. 

О. Дем’янчука. Київ: Форс, Україна, 2018. 512 с. URL: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi/Homo_Deus_Za_lashtunkamy_ maibutnoho/ (дата звернення 

01.06.2019). 

13. Ярошовець В. І. Морально-гуманістичний аспект української філософії як основа трансформації 

національного соціуму. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2013. № 1 (2). 

С. 8–13. 

 

Literatura 
1. Berdiaev N. A. Sudba Cheloveka v Sovremennom Mire: K Ponimaniiu Nashei Epokhi. Berdiaev N. A. Dukh i 

Realnost. Moscow: АSТ; Kharkov: Folio, 2003. S. 157–226. 

2. Bystritskii E. K. Fenomen Lichnosti: Mirovozzrenie, Kultura, Bytie. Kiev: Naukova dumka, 1991. 200 s. 

3. Eliade M. Sviashchenne i Myrske. Eliade M. Mefistofel i Androhin / per. z nim., fr., anhl. H. Korian, 

V. Sakhno. Кyiv: Оsnovy, 2001. S. 5–116. 

4. Krymskyi S. B. Diialnist ta Kultura. Mahisterium. Vyp. 12: Kulturolohiia. Kyiv: Vydavnychii dim «КМ 

Akademiia», 2003. S. 4-8. 

5. Krymskyi S. B. Zaklyky Dukhovnosti 21 Stolittia. Kyiv: Vydavnychii dim «КМ Akademiia», 2003. 32 s. 

6. Krymskyi S. B. Zapyty Filosofskykh Smysliv. Кyiv: PARAPAN, 2003. 240 s. 

7. Krymskyi S. B. Filosofiia – Avantiura Dukhu chy Liturhiia Smyslu? Dukh i Litera. 2002. № 11–12. S. 131–

143. 

8. Kulchytskyi O. Yu. Vvedennia v Filosofichnu Antropolohiiu. Munich: Ukrainskyi Vilnyi Universytet, 1973. 

198 s. 

9. Ross A. Industrii Budushchego / per. s angl. P. Mironova. Moscow: АSТ, 2017. 288 s. URL: 

http://testlib.meta.ua/book/288861/read/ (data zvarnennia 01.06.2019). 

10. Kharari Yu. N. 21 Urok dlia 21 Stoletiia / per. z anhl. О. Demianchuka. Кyiv: Book Chef, 2018. 416 s. 

11. Kharari Yu. N. Liudyna Rozumna. Istoriia Liudstva vid Mynuloho do Maibutnoho / per. z anhl. 

Ya. Lebedenka. Kharkiv: Knyzhkovyi Klub «Klub Simeinoho Dozvillia», 2016. 544 s. 

12. Kharari Yu. N. Homo Deus. Liudyna Bozhestvenna. Za Lashtunkamy Maibutnoho / per. z anhl. 

O. Demianchuka. Кyiv: Fors, Ukraine, 2018. 512 s. URL: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Harari_Yuval_Noi/Homo_Deus_Za_l ashtunkamy_maibutnoho/ (data zvernennia 

01.06.2019). 

13. Yaroshovets V. I. Moralno-humanistychnyi Aspekt Ukrainskoi Filosofii yak Osnova Transformatsii 

Natsionalnoho Sotsiumu. Problemy Sotsialnoi Roboty: Filosofiia, Psykholohiia, Sotsiolohiia. 2013. № 1 (2). S. 

8–13. 

 

Richard Gorban 

Philosophical and Religious Concept of the Personality of S. B. Krymskyi amidst 

Opposing Tendencies of Actual Intellectual Thought 

 

The article gives insight into the philosophical and religious concept of the personality of 

S. B. Krymskyi, which is considered in the context of the debate on the biotechnologies and 

information technologies impact on the transformation of the sociocultural paradigm in the 

modern world and on changes in the structure of the new society, presented in the bestsellers of 

recent years: on the side of A. Ross, the American expert on technology policy, who insists on the 

relevance of the creative potential of the individual in the world of computer technology, and 

Yu. N. Kharari, the Israeli historian, on the other hand, who claims that a person will be unable to 

compete with innovative data processing systems and lose his special status in the world in the 

near future. The author provides insight into the concept of humanness, which is the key one in the 

concept of the Ukrainian personalist, who interprets it as a definition of human identity. 

Humanness, like any form of identity, is associated with self-awareness and self-determination 

and has nascent stages. Based on the specifics of the philosophical discourse of Krymskyi, the 

analysis is given to two mutually complementary versions of the development of humanness, 

presented by the philosopher: scientific and religious ones. The two stages of anthropogenesis, 
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viewed by modern science, humanization (humanization of the monkey man) and sapientation (the 

emergence of Homo sapiens) are complemented by the philosopher’s stage of personification, 

which is the transition of anthropogenesis to sociogenesis, when personal development becomes 

the main route of the world history. Humanness acquires the historical form of the personality 

moulding as his most adequate manifestation at the personification stage. A monad person, 

capable of representing his nation, culture and epoch, in the new civilization, personifies him. The 

philosopher reveals the religious version of the phase of the formation of humanness, according to 

which the spirit constitutes the flesh, with the help of the mythologeme of the second birth, where 

the symbolism of the creation of the world is more actual than that of procreation. Thus, a person, 

as interpreted by Krymskyi, appears like a personification of creative work, and the 

transcendental dimension of eternity is revealed in his personal being. From this perspective, 

Krymskyi does not ultimately interpret the monad person as Homo Deus, but regards him as the 

Homo creator. 

Keywords. humanness, identity, person, religion, techno religion, science, philosophy. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ІСТОРИЧНИХ ФОРМ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В 

ПРОТЕСТАНТИЗМІ ЕТИКО-ЦІННІСНИХ ЗАСАД БУТТЯ СОЦІУМУ ТА 

СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ  

 

У статті кристалізуються історичні параметри дискурсу осмислення 

протестантськими богословами проблем моралі та моральності в контексті 

інтерпретації норм суспільного життя і можливих соціальних викликів. Апелюючи до 

творів класиків протестантської теології, автор систематизує та витлумачує основні 

концептуально-смислові форми ідейної артикуляції проблеми нормативності соціальної 

активності вірянина-протестанта; системи поглядів протестантської аксіології на 

питання здоров’я; умови релевантності світогляду віруючого реаліям війни та інших 

соціальних потрясінь (революцій, політичних криз тощо); морально належних норм 

сімейно-шлюбних стосунків, освіти тощо. На ґрунті історичної ретроспективи 

окреслюється певна видозміна парадигми протестантської соціальної етики в 

умовахзміни епох і науково-технічного та культурного поступу. Стаття містить 

міждисциплінарне поєднання дослідницького потенціалу історії релігійної думки (зокрема, 

християнської), історії етичних вчень, релігійної етики, релігієзнавства, соціальної 

філософії. Елемент новизни виявляється в поєднанні загально доктринальних аспектів цієї 

теми з соціально-прикладними вимірами.  

Ключові слова: протестантська етика, соціальна етика, соціальна доктрина, 

етикотеологія, гуманістична синергія ідей, ліберальна теологія, провіденціалізм, 

Реформація, концепція здоров’я, біоетика, пацифізм 

 

Актуальність теми дослідження. Етико-соціальна дійсність демонструє: сучасне 

суспільство дуже зацікавлене в діалогічних підходах до осягнення й розв’язання 

животрепетних етичних проблем, які мають прикладну спрямованість і нагальність. 

Оскільки релігія і релігії в наш час з новою силою стають рівнозначними «гравцями» 

публічного простору, то виправданими є теоретичні зусилля, які піддають рефлексії умови, 

від яких залежить оптимізація ролі релігійних структур у практичній гуманізації соціуму. В 

наших реаліях цей комплекс питань особливо актуальний щодо переосмислення 

християнською етикою власних суспільних можливостей і місії. Стосується це і 

протестантизму, де різні конфесії та деномінації відзначаються плюральністю бачень ряду 

прикладних етико-соціальних проблем і викликів. А значить, дослідження ідейних і 
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соціальних джерел такої плюральності – доволі продуктивна тема аналізу. Такий аналіз 

здатен увиразнити і точки дотику поглядів різних протестантських спільнот, в яких вони 

можуть активно взаємодіяти та примножувати зусилля. В руслі цього аналізу виразнішими 

стануть і можливості координації зусиль протестантів з представниками інших конфесій 

християнства, а також зі спільнотами, належними до інших релігій. 

Стан дослідження проблеми. Констатуючи посилення інтересу до питань релігії й 

релігійності в українському науковому та медійному просторі, варто зауважити, що ця 

увага пов’язана не лише з питаннями набуття українським православ’ям автокефалії. 

Важливість релігії в публічній сфері для українського суспільства підкреслюється і тим 

широким резонансом, котрого набула в нашій країні річниця святкування п’ятисотріччя 

Реформації. Проводилися численні експертні обговорення, підготовлені й видрукувані 

фахові наукові публікації, зокрема і як результати конгресів і конференцій [10]. Тобто 

наразі можна твердити про доволі значний прогрес досліджень і проблематики 

протестантизму загалом, і протестантської етики, зокрема. Знаковими в цьому напрямку є 

наукові праці богословів протестантської орбіти, котрі водночас є й відомими 

релігієзнавцями, – таких, як М. Черенков [13], Р. Соловій [12], М. Мокієнко [8] та ін.  

Фактом є те, що в релігієзнавчій науці недостатньо розроблені теоретичні і практично-

експертні проблеми, пов’язані із богословським (зокрема, протестантським) діалогом 

довкола проблем моралі. Особливо, коли йдеться про комплексність розробки проблем і 

чинників такого діалогу. Але тим не менше науковий доробок згаданих богословів-

релігієзнавців видається нам доволі продуктивним у руслі цього кола завдань. Аналізуючи 

їхні праці й синтезуючи їхній дослідницький досвід із джерелами протестантського 

богослов’я (М. Лютер [6], Ж. Кальвін [5], Ф. Шлейєрмахер [14] та К. Барт [1]), ми – на 

ґрунті уже сформованих в науці методологічних підходів – маємо на меті проаналізувати 

ідейне підґрунтя та дієвість протестантської етики на шляху розв’язання соціальних 

проблем – таких, як 1) суспільна активність та питання віри, 2) феномен здоров’я людини, 

3) феномен війни та пацифізму, 4) цінності в межах сімейно-шлюбних взаємин тощо. 

Світовий досвід взаємодії протестантського богослов’я із галузями світоглядного і 

гуманітарного знання може надати в цьому аспекті продуктивні дослідницькі важелі і 

моделі соціальних механізмів. У статті також ми спиралися на ідеї ряду українських 

академічних релігієзнавців, що осмислювали ціннісний потенціал релігійності, зокрема, В. 

Докаша [4], О. Бродецького [2], М. Рогожі [11]. Відповідно, дослідницькі завдання, які 

випливають із мети цієї статті, вимагають від нас логіко-історичного підходу до 

богословського та релігієзнавчого наробку витлумачення своєрідності протестантської 

соціальної етики. 

Основний виклад матеріалу. Протестантизм як нова течія християнства під впливом 

ідей гуманізму та завдяки тим ціннісним й соціальним контекстам, культурним 

своєрідностям, в яких відбувалося формування його конфесійної різноманітності, постав як 

«реформоване» християнство. І якщо, в ХХІ столітті можна констатувати доволі активні 

зусилля католицької та православної Церков (і окремих їхніх спільнот) щодо їхньої 

соціальної діяльності, реагування на корозії та колізії навколишньої дійсності, то в XVI 

столітті етика традиційного християнства радше апелювала до внутрішньої роботи над 

собою на шляху спасіння й вбачала етичний ідеал виключно в мучеництві чи особистісному 

подвижництві за віру. З іншого боку, практика великої кількості церковних діячів 

традиційного християнства перебувала в істотному ціннісному розриві із цими важливими, 

хоч і мало актуалізованими ідеалами. Саме тому зміщення в межах протестантської етики 

вектора на соціальну складову аксіології, введення в богословський дискурс обговорення 

таких чеснот, котрі сприяють активній життєвій позиції у світі, увага до духовного 

вдосконалення в тому числі і через практики суспільного становлення, - забезпечили 

затребуваність та сприйнятливість протестантського посилу про християнський спосіб 

життя як перебування у світі можливостей і перспектив, а не лише у світі як у середовищі 

«суєтному й тимчасовому». Доволі чітко підкреслює цю особливість протестантської етики 
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Е. Макінтайр, коли у своїй праці «Після чесноти» аналізує значущість ідей М. Лютера в 

контексті зміни етичної парадигми в Європі. Він констатує, що середньовічні моральні 

авторитети «…залишали проблему форми християнського життя у світі дванадцятого 

століття або будь-якому іншому специфічному соціальному світі нерозв’язаною. Ця 

проблема полягала у втіленні біблійного послання в особливий і деталізований набір 

розрізнень поміж породженими часом альтернативами… Є, звичайно, часи та місця, коли 

те, що пропонує існуючий секулярний світ, заслуговує тільки на повне заперечення… Це 

часи мучеництва. Але протягом довгих періодів християнської історії світ не висував перед 

церквою необхідності такого тотального вибору, або-або; йшлося не про те, як померти 

мучеником, а як християнинові пристосуватися до форм щоденного життя» [7, с. 249]. 

Така реформа параметрів аксіології змінила дещо декларативне уявлення про образ 

християнина як виключно аскета, котрий прагне максимально дистанціюватися від благ 

матеріального світу, будь-якого прибутку, спокус успішності та конкуренції. В межах 

протестантської етики християнин, як слушно твердив у своїй праці й М. Вебер [див.: 3], – 

це активний перетворювач навколишньої дійсності, творець власної успішності, котра має 

бути ознакою його ексклюзивної обраності для спасіння. Індивідуалізація відповідальності 

за спасіння через ідею загального священства, спасіння вірою поряд із своєрідністю 

витлумачення провіденціалізму та есхатологічних перспектив сприяли формуванню 

релевантної часу етики, котра була адекватною відповіддю на потреби того часу. Адже 

«оскільки нова, реформована релігія мала бути невід’ємною частиною життя вірянина, 

котрий не позірно, а за переконанням сприйняв її, то вона не мала іншого виходу, як бути 

релевантною його прагненням, бути порадницею і наставницею у житті. А відтак, 

актуалізувалися не лише етичні програми протестантизму, а й проявлялася їх виразна 

налаштованість на повсякденне життя буржуа… протестантська етика зобов’язувала особу 

домагатися успіху у підприємницькій діяльності, культивуючи чесноти, релевантні 

накопиченню: енергійність, розрахунок, ощадливість тощо» [11, с. 67-68]. 

Мартін Лютер, з ім’ям якого пов’язують початок протестантського руху, наголошував 

на необхідності максимально повної всеохопності етичних настанов. Не відкидаючи, а 

аналізуючи у «Великому катехізисі» і Декалог, і Символ віри, і молитву «Отче наш» на 

предмет дієвості етичних вказівок і норм, котрі там кодифікуються, Лютер говорить про 

єдність внутрішньої роботи над собою й зовнішньої роботи в соціальній площині як про 

ідеал етичного вдосконалення. Життя для Лютера – це не лише мінімальні потреби в їжі й 

прихистку задля підтримки фізичних сил тіла, життя – це активна комунікація, сімейні 

взаємини, наші повсякденні справи та робота, громадянські обов’язки та особистий «тайм-

менеджмент» (коли говорити сучасною мовою). Й отже, дбати про власне життя в 

благочесті – це не лише налагоджувати молитовне споглядання й очікування життя 

кращого віку, але й плекати активне вдосконалення всіх сфер своєї буттєвості: «До життя ж 

не лише те відноситься, щоб тіло наше мало їжу й одяг та інше потрібне, але й також і щоб 

ми серед людей, з якими живемо та спілкуємося, перебували і в повсякденному житті, і в 

усіляких справах – у злагоді; одне слово, все, що стосується і домашніх, і сусідських, і 

громадських справ, і управління» [6, с. 108]. 

Слідом за Лютером, Жан Кальвін особливу увагу приділяє питанню успішності в царині 

власної професійної діяльності як запоруки виконання Божого задуму щодо нашого життя. 

Не секрет, що М. Вебер, говорячи про протестантську етику та «дух капіталізму» багато 

чому відштовхувався від ідей саме кальвінізму. Це й не дивно, адже ідеї Кальвіна в цьому 

аспекті доволі промовисті: «…Господь наказує кожному з нас глядіти в усіх чинностях 

нашого життя на наше покликання, щоб через нашу нерозумну легковірність і неспокійну 

совість не помішати всіх речей, дав Бог кожній людині життя та працю, як сторожу й 

покликання до життя. З цього випливає цілковита потіха, що ніяке діло не буде зневажене, 

або недооцінене (оскільки и будемо слухняні своєму покликанню), – воно блищить і цінне в 

очах Божих» [5, с. 104]. 

Така чітка зорієнтованість класиків протестантського богослов’я на соціальну сферу й 
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виокремлення конкретної значущості відповідального та справедливого ставлення 

віруючого християнина до суспільних викликів сприяло чіткій артикуляції в подальшому 

протестантському дискурсі надзвичайно вагомих блоків аксіологічної проблематики, котра 

наразі залишається якісною ознакою та класифікаційним маркером «протестантського 

способу життя», зокрема тут йдеться про концепцію здорового способу життя, своєрідний 

обґрунтований (/необґрунтований?) пацифізм, норми сімейно-шлюбних відносин та 

актуальність комплексності освіти та проблеми освіченості.  

Розглянемо побіжно кожен із цих блоків. 

Здоров’я та особиста духовна й фізична «гігієна» 

З більшою чи меншою інтенсивністю в протестантських церквах артикулюється духовна 

та моральна потреба чітко виконувати норми, котрі сприяють здоровому способу життя. Чи 

означає це, що католицизм чи православ’я не закликають уникати крайнощів у питаннях 

харчування, шкідливих звичок? Ні, звичайно. Але ці теми радше є побіжними в їхній етиці. 

У протестантизмі ж (зокрема, в адвентизмі) «концепція здорового способу життя» є 

наскрізною етичною вимогою. Надихаючою в цьому контексті є думка класика 

протестантської ліберальної теології Ф. Шлейєрмахера: «Тому людині належить вічно 

рухатися з безжурною радістю юності. Ніколи я не вважатиму себе старим, поки я не буду 

завершеним; і ніколия не буду завершеним, бо ж я знаю свій обов’язок і хочу його» [14, с. 

412]. Молодість як ознака здоров’я не тільки фізичного, але й духовного, є запорукою 

успішності та ефективності на шляху виконання власного покликання в житті тут і тепер. 

Окрім того, справжнє джерело молодості – не в календарному віці, а в тому, наскільки 

людина здатна до самовідтворення та самореалізації в гармонії фізичного та духовного 

здоров’я. Такі ідеї сприяють активному способові життя, заняттям спортом, правильному / 

здоровому харчуванню, повній відмові від алкоголю й інших шкідливих звичок. Це у свою 

чергу детермінує заснування в межах протестантських церков окремих програм з 

оздоровлення, функціонування мережі закладів, котрі сприяють поширенню ідей такої 

світоглядної позиції і розширюють можливості особи в цьому напрямку вдосконалення. 

Виклики соціальних потрясінь та політичні колізії буття 

Годі говорити, що кожна епоха сповнена своїх соціальних потрясінь: війни, революції, 

зміни політичного устрою тощо. Звичайно, що джерело таких криз усі християни вбачають 

в гріховності та відхиленні від волі Божої. Але відомо, що якщо католицька та православна 

Церкви попри засудження вбивства чи насилля як несумісних із заповідями любові, 

говорить про можливість участі християн у військових діях задля відновлення 

справедливості, то протестантські громади часто апелюють до тотального пацифізму. Тут 

цікавою видається ідея К.Барта: «Хибний, несправедливий мир неминуче рано чи пізно 

стає війною. Не треба багато віри, розуму й мужності, аби вити з вовками: «Війна – це 

природна властивість життя». Християнська віра, розум, мужність потрібні для того, щоб 

гучно сказати народам і правителям: підтримувати мир дуже важко. Для цього потрібно 

вміти віддати весь час, всі сили, бо мир настає лише тоді, коли люди живуть справедливо та 

не шукають у війні втечі від довколишнього зла» [1, с. 108-109].  

Звичайно, цілковитий пацифізм не є характерною ознакою позиції всіх протестантських 

громад. Але несумнівно, що питання війни є одним найбільш дискутованих і в межах 

українського протестантизму – саме в аспекті припустимості чи неприпустимості участі 

протестанта у військових операціях. Часто рішення щодо цього церква залишає на відкуп 

самого вірянина, не засуджуючи вибір участі у збройних діях, але й не закликаючи стати на 

захист Вітчизни. Попри це, варто вказати і на надзвичайні зусилля протестантських громад 

у волонтерській та капеланській роботі під час військових подій, зокрема, і на східних 

рубежах нашої країни. 

Сімейно-шлюбні стосунки та поняття єднання й єдності. 

Сім’я та продовження роду – важлива етична проблема християнської етики. 

Протестантизм не є унікальним в межах християнських течій щодо плекання здорової 

побожної атмосфери спілкування між чоловіком та дружиною, батьками та дітьми. На нашу 
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думку, уваги заслуговує те, що в протестантизмі, на відміну від інших християнських течій, 

єднання чоловіка і жінки є неодмінною ознакою Богоуподібнення, адже Бог також існує в 

єдності. Ідеали самості, монашої аскези та відмови від шлюбних стосунків – відкидаються 

протестантською етикою: «Бог існує в єднанні. Підстава для єднання перебуває в Самому 

Богові, бо ж Він з природи Своєї не самотній. Людині дуже погано, коли вона сама, бо 

«бути людиною» – означає перебувати в єднанні з іншим… Жінка для чоловіка (і чоловік 

для жінки) – це і є інший – той, з ким здійснюється єднання; це супутник, призначений нам 

самим Богом. Бачити цього іншого і бачити своє відображення в його очах і душі, говорити 

з ним і слухати його, приймати його допомогу і самому приходити йому на допомогу – 

найголовніша людська потреба; вона буде людині горем чи радістю упродовж всього її 

життя»» [1, с. 49]. Адже «для обох – чоловіка і жінки – стан самотності й почуття 

відповідальності лише за себе – випадковий, зовнішній, тимчасовий стан. Їхнє справжнє, 

істинне буття – це буття в єднанні з іншим» [1, с. 50]. 

Ще доволі промовистою рисою протестантської етики в контексті сімейно-шлюбних 

відносин є ідея спільності у свободі, а не покорі дружини чоловікові: «Життя в єднанні 

ніколи не передбачає можливості того, що один із подружжя повністю підкоряє собі волю 

іншого; вони одружилися, щоб здобути єднання у свободі. Шлюб – це спільність у свободі, 

в любові до неї і в обопільному бажанні подружжя зберегти її – для себе і для іншого; це 

єднання у свободі» [1, с. 51]. 

Відомий факт, що в українському соціумі рівень розлучень серед протестантських сімей 

є нижчим, ніж в інших категорій населення. Цей факт не є ілюстративним для 

протестантизму в сучасному світі загалом. Але все ж, варто зауважити, що в тих країнах, де 

протестантські церкви становлять більшість релігійної мережі, попри наявність доволі 

високої статистики розлучень, вони все ж фіксуються переважно не в середовищі активних 

віруючих.  

Освіта та освіченість 

Ще однією ознакою релевантності протестантської соціальної етики вимогам часу є 

більша готовність адептів до вивчення та засвоєння здобутків інших світоглядних доктрин 

через систему середньої та вищої освіти. Ф.Шлейєрмахер стверджував: «Чим більше 

свідомість спрямована на спільне, тим з більшим колом людей почуває себе пов’язаною 

людина. І той, хто обмежується одним колом, вважає, що його співучасники тотожні йому. 

Чим більш самобутньо все розвивається в мені, тим більш потрібна загальна 

сприйнятливість,вільна любов до чужорідного розвитку для того, щоб людина могла 

надовго любити й розуміти мене. Подібно до передбачуваної долі комети, внутрішньо 

розвинута людина поєднує багато світових систем, рухається довкола багатьох сонць» [14, 

с. 377]. Тобто надзвичайна місійна активність протестантських громад сприяє їхньому 

інтересові до вивчення інших релігій, культур з представниками яких їм доводиться 

спілкуватися в межах здійснення власної проповіді. Звичайно, що і в традиційному 

християнстві в цьому напрямку наразі зроблено чимало. Але такі прогресивні зміни стали 

«продуктом» лише ХІХ-ХХІ століття. 

Отже, з огляду на результати аналізу, слушною видається думка О. Бродецького: 

«…протестантська етика домінування індивідуального благочестя та абсолютного примату 

віри як лише платформи реалізації добрих і соціально корисних вчинків визначила високий 

рівень соціальної самоорганізації протестантських спільнот. Якщо внутрішня, 

індивідуально форматована віра, і лише вона, відкриває шлях до моральності, то 

максимально актуалізуються вольові якості самоорганізації» [2, с. 130]. Соціальна 

активність та власна ефективність як чесноти протестантської етики забезпечували й 

забезпечують постійність розвитку релігійної мережі та збереження конструктивного 

гуманістичного реноме протестантських церков в громадянському суспільстві і в очах 

секулярно налаштованих людей. 

Висновки. Історична ретроспектива вивчення соціальної етики протестантизму дає 

змогу простежити спадковість ідей класиків протестантської теології М. Лютера та Ж. 
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Кальвіна в подальшому дискурсі. І, окрім теоретичної та ідейної цінності відповідних 

богословських позицій, вказує й на практичні форми реалізації інтенцій благочестя в 

конкретних способах особистісного та спільнотного становлення, котре сприятиме 

розвитку суспільства загалом у таких важливих сферах як економіка, охорона здоров’я, 

безпека, освіта та наука, родинно-шлюбні стосунки. 
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Vitalii Hunko 

RETROSPECTIVE OF HISTORICAL FORMS OF PROTESTANT INTERPRETATION 

OF ETHICS AND VALUE BASES OF SOCIAL BEING AND SOCIAL CHALLENGES 

 

The article crystallizes the historical parameters of the discourse of understanding by the 

Protestant theologians of the problems of morality and ethics in the context of the interpretation of 

the norms of public life and possible social challenges. Appealing to the works of the classics of 

Protestant theology, the author systematizes and interprets the main conceptual-semantic forms of 
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ideological articulation of the problem of the normativeness of the social activity of a Protestant 

believer; systems of views of the Protestant axiology on health issues; conditions of relevance of 

the believer’s worldview to the realities of war and other social upheavals (revolutions, political 

crises, etc.); moral norms of family and marriage relations, education, etc. On the basis of 

historical retrospectives, a certain change in the paradigm of Protestant social ethics in the 

changing epochs and scientific, technical and cultural development is determined. The article 

contains an interdisciplinary combination of the research potential of the history of religious 

thought (in particular, Christian), the history of ethical teachings, religious ethics, religious 

studies, and social philosophy. The novelty element is manifested in the combination of general 

doctrinal aspects of this topic with socially-applied dimensions. 

Key words: protestant ethics, social ethics, social doctrine, ethics-theology, humanistic 

synergy of ideas, liberal theology, providentialism, Reformation, concept of health, bioethics, 

pacifism 
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ФІЛОСОФСЬКО - РЕЛІГІЄЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМІННОСТЕЙ В 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНННЯХ БОГОСЛОВІВ СХІДНО-

ХРИСТИЯНСЬКОЇ І ЗАХІДНО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ДОБИ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

Аналізуючи роботи середньовічних православних і католицьких богословів, можна 

виділити з масиву теологічних учень питання які стосуються соціальної спрямованості, і 

ті, що входять у компетенцію сучасної економічної теорії. До соціально-економічної 

категорії можна віднести учення богословів, що пов’язані з проблемами багатства, 

бідності, власності, лихварства. Ця стаття покликана через призму філософії і 

релігієзнавства дослідити розбіжності в соціально–економічних ученнях найбільш 

авторитетних богословів середньовіччя Івана Золотоуста, Григорія Палами, Симеона 

Нового Богослова, Августина Блаженного, Томи Аквінського. 

Ключові слова: середньовіччя, Православна Церква, Римо-Католицька Церква, 

соціально-економічні доктрини, багатство, бідність, власність, лихварство.  

 

Постановка проблеми. Християнські церкви Східної й Західної Римської імперії через 

низку історичних обставини опинилися в різних політичних і соціально-економічних 

умовах. Православна Церква стала об’єктом цезаропапістських домагань з боку 

візантійських імператорів, що призвело до залежності духовного інституту від світської 

влади [8, с.182]. Натомість Римська церква, після перенесення столиці з Риму до 

Константинополя, опинилася у відірваності від політичного центру імперії, що дало змогу 

мінімізувати вплив басилевсів на духовний інститут, а відтак зробити її існування більш 

автономним, але при цьому латинська церква змушена була перебрати на себе ряд 

державно-адміністративних функцій для впорядкування життя вірян. Враховуючи ці 

обставини, Римська і Православна Церкви були змушені корегувати свої доктрини, 

порушуючи в них не тільки традиційні питання духовності, а й приділяти увагу соціальним 

й господарським проблемам. Якщо Римо-Католицька Церква досить рано вдалася до 

розробки питаньполітичної та соціально-економічної спрямованості, то Православна 

Церква, в цей час сприймала соціальну проблематику і її економічну складову в 
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інтерпретації світської влади, зосереджуючи переважно своє учення на проблемі людського 

духу [10, с. 4]. Попри те, що соціально-економічне учення, як для Римо-Католицької так і 

для Православної Церкви, базувалося на спільній біблійній традиції, існували 

міжконфесійні розбіжності у поглядах на порушені церквами проблеми соціального 

характеру. Відмінності та спільності в поглядах Православної і Римо - Католицької Церкви 

на соціальну проблематику і її господарську складову найкраще проявляються через аналіз 

робіт найбільш авторитетних богословів середньовіччя: Івана Золотоустого, Симеона 

Нового Богослова, Григорія Палами, Августина Блаженного та Томи Аквінського. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми.Внауковому середовищі, вивченню розбіжностей в соціальних ученнях Римо-

Католицької й Православної Церкви присвячена стаття Ф.Г. Овсієнка, де автор аналізує 

історичні особливості формування соціальних доктрин православ’я та католицизму; 

дисертаціяО.В. Ярушнікової в якій проводиться порівняння католицької і православної 

доктрини; стаття Т.Б. Коваль, щодо відмінностей у підходах Католицької і Православної 

Церкви до проблеми власності.  

Мета статті: здійснити компаративний аналіз світоглядів середньовічної Римо-

Католицької і Православної Церкв на соціально-економічні проблеми багатства, бідності, 

приватної власності, лихварства.  

Виклад основного матеріалу. Перелік соціально-економічних проблем, що 

порушуються в доктринах християнських конфесій в період середньовіччя, майже 

ідентичний: багатство, бідність, лихварство, власність, рабство, торгівля, милостиня тощо. 

Так, питання багатства як для Римо-Католицької так і Православної Церкви найбільш 

об’ємне і розлоге, оскільки тут порушується одвічне питання християнської моралі щодо 

спільного існування двох антагоністичних сфер матеріального і духовного та їх 

пріоритетність в житті віруючого. В середньовічних ученнях Східної Церкви, явище 

багатства категорично засуджувалося, оскільки вважалось, що воно здатне спотворити 

душу віруючого і знівелювати значення настанов, що були заповідані Господом християнам 

для здобуття життя вічного у Царстві Небесному. Серед східнохристиянських богословів 

середньовіччя, найбільше акцентував на проблематиці багатства Іван Золотоустий, хоча 

зазначена проблема порушується і в роботах інших авторитетних богословів православ’я - 

Симеона Нового Богослова і Григорія Палами. Золотоустий вважав, що від багатства треба 

тікати, бо воно руйнує душу людей – «вбиває її» [13, с. 555 - 556]. Слід зауважити, що у 

своїх текстах Золотустий, на відміну від своїх православних послідовників і богословів 

Католицької Церкви, не проводить чіткого відокремлення багатства (що має виключно 

фізичну природу), від породженого ним сріблолюбства (що є людською вадою). Лише 

інколи, Золотоустий зазначає, що багатство само по собі це лише «фізичне явище, яке 

неможливо засудити», а гріх проявляється в особистому ставленні самої людини до 

матеріальних статків або неправильному їх використанні [14, с. 33], [15, с. 53]. Симеон 

Новий Богослов розділяв погляд Золотоустого, що «справжнє багатство є каяття і 

презирство до всього матеріального» [22, с. 66]. Святий Григорій Палама найбільш чітко 

відокремлює багатство від сріблолюбства іакцентом на останньому зазначає, що «першим 

злим породженим бажанням є сріблолюбство» [6, с. 259]. За словами Палами, ті хто 

«захворів» на сріблолюбство вже «невиліковні» [6, с. 259]. Окрім багатства, в 

середньовічних православних ученнях досить часто засуджуються і багатії. Представлені 

вони в негативному світлі, а їх надмірні статки переважно мають незаконну природу. 

Золотоустий писав, що багатії є «рабами у золота» [16, с. 355].  

Католицьке учення стосовно багатства, на відміну від православного, займає більш 

лояльну до цієї категорії позицію. Середньовічні католицькі богослови не відкидають 

канонічне християнське положення щодо верховенства духовного над матеріальним і 

вдаються до стриманої критики багатства, але намагаються це робити не настільки гостро і 

категорично, як вище зазначені представники Східної Церкви. Августин Блаженний чітко 

відокремлює багатство від сріблолюбства. За словами Августина, саме сріблолюбство є 
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коренем бід і веде людину до загибелі, але само багатство осудити не можливо [1, с. 17]. 

«Користолюбство порок не золота, а людини, що має мінливу любов до золота <…>» [1, с. 

523]. Августин Блаженний пише, що християнин, звертаючись в молитвах до Бога, може 

просити в нього і почестей, і майна, але робити це слід обережно і обдумано [20, с. 173-

174]. В проблему багатства Аквінат вносить суттєве уточнення, що є новаторством для 

середньовічної християнської думки. Богослов розбиває багатство на дві категорії: 

природне і штучне. До природного багатства богослов відносить продукти натурального 

хазяйства, а до штучного - гроші, що створені людиною для зручності обміну та оцінки 

речей. За словами Аквінського, прагнення людини до природного багатства зумовлене 

необхідністю підтримувати своє біологічне існування, а штучне багатство - необхідне для 

проведення обмінних або торгових операцій. Алені перше, ні друге багатство – не є 

кінцевою метою людини [2, с. 21]. Яскравим прикладом ставлення Аквінського до 

проблеми багатства є його позиція щодо прибутку від торгівлі: своєю природою прибуток 

не є чимось гріховним, оскільки ніхто не забороняє, щоб цей прибуток був витрачений на 

благі справи [3, с. 337].  

Суттєво відрізняється позиція східних та західних богословів у баченнях проблеми 

бідності. Якщо для східних богословів бідність християнина є найбільш оптимальним 

соціальним статусом, то для представників західнохристиянського вчення бідність є таким 

же загрозливим явищем, як і надмірне збагачення. Золотоустий, щоб пояснити чому 

бідність краща за багатство, приводив аргумент, що після своєї смерті багатії не можуть 

залишатися у спокої, бо їх могили грабують злочинці в пошуках цінностей [13 с. 560-562]. 

Палама писав, що той хто бідний, не розуміє істинного провидіння, бо через злиденність 

отримується невичерпне багатство в Царстві Небесному [6, с. 271-272]. Бідні й знедолені, 

писав Палама, повинні радіти, оскільки вони є «братами Богу» [11, с. 52]. Симон Новий 

Богослов вважав, що бідність і нужденність людини зумовлена первородним гріхом Адама і 

є природним покаранням, яке носить тимчасовий характер і в земному житті його 

неможливо уникнути [21, с. 71-72].  

Іншу позицію щодо бідності демонструє Августин Блаженний: бідність несе людині 

шкоду, як і надмірне багатство, бо «(диявол) тенета поклав в багатстві, тенета поклав в 

бідності, тенета простяг в їжі, в питті, в розкоші, уві сні і недосипанні; тенета простяг в 

слові, в справі і в усьому житті нашому» [7, с. 579]. Аквінський у своїх вченнях щодо 

бідності висловлює думку подібну до Августинової: той, хто бажає жити доброчесно 

повинен уникати надмірного багатства і надмірної бідності, оскільки перше й друге може 

стати причиною гріха [4, с. 183].  

Розбіжності східнохристиянських і західнохристиянських церков простежуються і в 

проблемі власності. Православні богослови підкреслювали, що саме поняття власності 

суперечитьканонічним біблійним положенням:все в цьому світі має єдиного власника 

Господа і все, що створено Ним, повинно використовуватися християнами суспільно. 

Золотоустий не проводить розмежування між поняттями «власність» і «багатство». Для 

нього ці поняття тотожні. Богослов вважає, що власність передбачає розподіл на «моє і 

твоє», а це – джерело несправедливості, бо Бог створив світ для спільного користування 

[17, с. 358]. Симеон Новий Богослов озвучував думку, що всі речі, що існують у світі, 

створив Бог спільними для всіх людей [21, с. 188]. 

Інший погляд на власність демонструють Августин Блаженний і Тома Аквінський. 

Августин, ставши на захист власності під час диспуту з маніхеями, не виступає проти цього 

інституту у мирян [5, с. 121], але категорично противласності у кліриків [20, с. 123-127]. 

Аквінський визнає право людини на «зовнішні речі», а необхідність інституту власності 

Аквінський доводить трьома аргументами: людина докладає більш зусиль для здобуття 

свого, а ніж того, що спільне для багатьох; найбільш якісно виконуються ті справи, де 

конкретна людина відповідає за конкретну річ і навпаки; найбільш мирне існування людей 

відбувається тоді, коли кожен задовольняється тим, що має [3, с. 232-233]. Розбіжність між 

католицизмом і православ’ям щодо проблеми власності полягає ще й в тому, що 
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католицизм, спираючись на вчення Аквінського, опосередковано пов’язує власність з 

встановленням природного права, а православ’я вважає, що власність є лише історичним 

інститутом, який підвладний змінам [9, с. 43]. 

На перший погляд, мають спільну позицію православні і католицькі богослови щодо 

проблеми лихварства: Золотоустий, Палама, Кавасила, Блаженний і Аквінський однозначно 

засуджують надання грошей в борг під відсоток. Але Аквінський вносить суттєве 

уточнення в це питання, що різнить його позицію від позиції середньовічних теологів 

латинської і Східної церкви. Якщо Золотоустий писав, що брати в ріст це безсердечно, 

оскільки лихвар збагачується за рахунок чужої біди [18, с. 59]; Палама, що лихварі «гірші за 

грішників», бо ті ослухалися настанов Святого письма [12, с. 44], а Кавасила присвятив два 

трактати з осудом лихварів і з детальною аргументацію їх антизаконних дій [19, с. 83-96], 

то Аквінський оновлює канонічну християнську позицію, розділяючи боргові операції на 

лихварські та позикові. Лихварство або кредитування (надання грошей в борг під відсоток) 

засуджується богословом відповідно до християнської традиції [3, с. 340-341], але позика, 

яка передбачає надання в борг грошей або товару позичальнику на безоплатній основі, не 

викликає в Томи Аквінського осуду. Тому Аквінат не заперечує, якщо позичальник спробує 

віддячити позикодавця грошима за надану позику, але при умові, що не це було обговорено 

раніше [3, с. 345]. Крім того, богослов виправдовує запозичення на умовах відсотку якщо 

позичальник має благі наміри: позичив для задоволення власних потреб або для допомоги 

іншим [3, с. 350]. 

Висновки. Отже, західнохристиянське і східнохристиянське середньовічне вчення 

порушують цілий ряд ідентичних проблем соціально-економічної спрямованості. Проте в 

питаннях багатства, бідності, власності і лихварства існують певні конфесійні розбіжності, 

які були зумовлені історичними, соціальними, політичними обставинами, в котрих 

опинилися Православна і Римо-Католицька Церкви. Ці особливості у вченнях 

західнохристиянської і східнохристиянської церкви також вплинули і на формування 

особливої економічної і соціальної політики в католицьких і православних країнах. 

Закладені багато століть тому назад тенденції проявляються і в XXІ столітті, адже 

незаперечним залишається той факт, що економіки країн Західної Європи, в яких домінує 

римо-католицизм, розвиваються більш інтенсивно, а рівень життя вищий, ніж в країнах, де 

панівною релігією є православ’я.  
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PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS STUDIES OF THE DIFFERENCES IN THE 

SOCIO-ECONOMIC DOCTRINES OF THE THEOLOGISTS OF THE EAST 

CHRISTIAN AND WESTERN CHRISTIAN CHURCH OF THE MIDDLE AGES. 

 

Summary. Analysis of the works of medieval Orthodox and Catholic theologians makes it 

possible to distinguish issues relating to social direction and those falling within the competence 

of modern economic theory from the array of theological teachings. The teachings of theologians 

associated with the problems of wealth, poverty, property, usury can be attributed to the socio-

economic category. Despite the fact that the socio-economic doctrine, both for the Roman 

Catholic and for the Orthodox Church, was based on a common biblical tradition and had almost 

identical issues there were inter-confessional differences in the views on the problems of economic 

and social nature raised by the churches. One of the reasons for such divergences was that the 

Latin Church, in isolation from the power of Constantinople, was forced not only to deal with 

spiritual matters but also to take on administrative functions and develop issues that went beyond 

the traditional spiritual sphere and had political and socio- economic direction while the 

Orthodox Church perceived social issues and its economic component in the interpretation of 

secular power, focusing mainly on the doctrine of the human spirit. This article aims to investigate 

the differences in the socio-economic teachings of the most authoritative theologians of the Middle 

Ages John Chrysostom, Gregory Palamas, Simeon the New Theologian, Augustine Blessed, and 

Thomas Aquinas through the prism of philosophy and religious studies. 

Keywords: the Middle Ages, the Orthodox Church, the Roman Catholic Church, socio-

economic doctrines, wealth, poverty, property, usury. 
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СПЕЦИФІКА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕСХАТОЛОГІЇ ТА  

СЕКУЛЯРНІ ФУТУРОЛОГІЧНІ ВІЗІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО  

ЛЮДСТВА І РЕЛІГІЙНОСТІ 

Я є Альфа і Омега, початок і кінець,  

спраглому Я дам від джерела води живої даром (Одкровення 21:6) 

Отже, будьте досконалі,  

як досконалий Отець ваш Небесний (Мат. 5:48) 

 

Світоглядні науки вбачають центральний предмет свого дослідження в екзистенційних 

смислах та різномаїтті праксеологічних, аксіологічних, онтологічних й есхатологічних 

вимірів. У статті на ґрунті міждисциплінарного методологічного підходу (синтезу 

філософського та богословського ідейних ресурсів) дослідниця розглядає сутнісні та 

ціннісні виміри витлумачення футурологічних візій. Убачаючи в есхатологічних доктринах 

християнського богослов’я чітке аксіологічне підґрунтя, спрямоване на сотеріологію як 

остаточну мету Богоуподібнення (найвищий рівень духовного та морально-етичного 

розвитку особи), авторка підкреслює на цьому ґрунті їхню релевантність і гуманістичним 

секулярним футурологічним концепціям. Висновуючи про наявність елементів спільної 

етичної платформи для світського і релігійного світоглядів у моделюванні позитивного 

бачення майбутнього людства, авторка усвідомлює й негативний чинник подальшого 

розгортання сценарію історії людської цивілізації: світоглядні та техногенні / екологічні 

кризи. Дослідниця вбачає істотний аксіологічний потенціал у синергійному підході до 

витлумачення футурологічних інтенцій світоглядних дискурсів, – поєднанні в них 

раціонального / секулярного та ірраціонального / релігійного чинників. Цей потенціал 

здатний розвинутись укомплекс ціннісних запобіжних факторів від деградації, 

вихолощення та руйнування навколишньої дійсності, апелюючи до єдності всіх сфер буття 

людини. 

Ключові слова: есхатологія, футурологія, сотеріологія, синергія, аксіологія, 

праксеологія, секулярне, секуляризація, християнська теологія 

 

Актуальність теми дослідження. Проблема майбутнього людства є однаково 

актуальним предметом дослідження як для гуманітарних, так і природничих наук, особливо 

в часи межові, соціально нестабільні. Розвиток науки в будь-якій царині завше 

спрямований на дієве та ефективне покращення сьогодення з екстраполяцією на майбутнє. 

Але світоглядні, гуманітарні науки все ж у центрі власної уваги тримають екзистенційні 

смисли в різноманітті праксеологічних, аксіологічних, онтологічних та есхатологічних 

аспектів. Згадаймо, ще І.Кант наголошував: щоб дати відповідь на питання, що таке 

людина, потрібно спершу довідатися: що ми можемо знати; що потрібно / не потрібно 

робити;на що нам варто сподіватися в майбутньому? Тобто взаємозв’язок 

антропологічної, аксіологічної, пізнавальної та футурологічної проблематики є 

беззаперечним для філософського дискурсу.  

Християнський богословський дискурс у зв’язку з чітким методологічними 

спрямуванням власних ідей на принципи супранатуралізму, ревеляціонізму, есхатологізму, 

антропологізмута сотеріологізму, котрі були закладені ще середньовічною богословською 

традицією, також підкреслює їхню синергію. Уже навіть у Символі віри вказується, що 

будь-який християнин «чекає воскресіння мертвих і життя будучого віку». А що означає 

бути християнином і як по-християнськи належно очікувати есхатологічних перспектив, 

окреслюється в християнській етиці та в конкретній практиці церковно-релігійного життя. 

На цьому ґрунті постає питання: чи є підстави твердити про певну взаємну релевантність 

християнської есхатології і секулярних футурологічних візій щодо майбутнього людства та 
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релігії? 

Мета цього дослідження: на ґрунті міждисциплінарного методологічного підходу 

(синтезу філософського та богословського дискурсу) окреслити ідейно-теоретичні, сутнісні 

та ціннісні виміри витлумачення футурологічних візій. Вбачаючи в есхатологічних 

доктринах християнського богослов’я чітке аксіологічне підґрунтя, котре спрямоване на 

сотеріологію як остаточну мету Богоуподібнення (найвищий рівень духовного та морально-

етичного розвитку особи), підтвердити на цих засадах їхню релевантність секулярним 

футурологічним концепціям; виокремити об’єднуючий маркер в «позитивному» баченні 

майбутнього людства й «негативний» єднальний чинник інтерпретації розгортання 

сценарію історії людської цивілізації.  

Стан розробки проблеми. 

Як було вже зазначено в актуалізуючій частині статті, питання футурулогії й есхатології 

лежать в міждисциплінарній площині, а тому можна констатувати достатню кількість 

публікацій як зарубіжних, так і українських науковців різних царин на ці теми. Деякі з 

авторів є «класиками» своїх наукових сфер, адже обраний нами предмет дослідження за 

умови прискіпливого та детального огляду здатен забезпечити досліднику вихід за межі 

власного ракурсу бачення і, відповідно, широту дискурсу та діалогічність розгляду, що 

завше приваблює не тільки вузьке коло читачів, а широку публікуі з позанаукового 

середовища. 

До таких належить Френсіс Фукуяма й передусім його книга «Кінець історії і остання 

людина» [15], а також есе його авторства, що вийшло в світ перед цим бестселером, й було 

опубліковано російською мовою в журналі «Питання філософії» –«Кінець історії?» [10]. 

Фукуяма – перший, хто спадає на думку при розмові довкола проблем футурології в 

середовищі навіть не фахівців, адже його ім’я відоме багатьом людям, котрі цікавляться 

інтелектуальним читанням. Френсіс Фукуяма в доволі доступній формі міркує не про 

кінець історії людства, а про кінець нашої цивілізації та її світоглядних стовпів – філософії, 

мистецтва, релігійності, політичної культури в традиційних формах. Праці Фукуями не 

одноразово піддавали критиці, але це забезпечує їм ще більшу популярність. В нашій статті 

погляди Фукуями є методологічним орієнтиром на необхідність усебічного розгляду 

питання – феномену «майбутнього», його модусів. 

Поряд з тим варто згадати й праці інших світських мислителів, котрі обмірковують 

проблеми майбутнього дещо в іншому, аніж Френсіс Фукуяма ключі: Елвін Тоффлер [9] та 

Самуель Хантінгтон [11]. Їхні праці – це різні системи розуміння теперішнього та 

майбутнього: обміркування сутності інформаційого суспільства, змісту поняття «зіткнення 

цивілізацій» й реальної спроможності концепції мультикультуралізму та глобалізації. В 

ідейному плані їхні висновки – це теоретичне підґрунтя демонстрації різноманітності 

аксіологічних та праксеологічних візій сучасних інтелектуалів. В цій когорті ще 

потрібноокремо зупинитися на значенні доповідей та виступів представників «Римського 

клубу», котрі доволі гостро реагували на суспільний, екологічний, морально-духовний стан 

людства і його можливі майбутні перспективи. 

В іншій групі дослідників – філософи та мислителі, як не мали на меті предметно 

обмірковувати проблему майбутнього, але в цілісності власних концепцій тією чи іншою 

мірою дотикалися до цих проблем. Зокрема, І. Кант [6] та його концепція Всезагальної 

церкви, Е. Муньє [7] й ідеї персоналістичного співтовариства, представники російської 

релігійної філософії – М. Бердяєв [2] та інші. 

Остання група важливих праць, написаних в цій сфері, – це праці богословів, котрі 

активно актуалізували есхатологічні імпульси християнського віровчення. Їх доволі багато 

й вони мають конфесійну своєрідність, зміст якої ми намагатимемось хоча б оглядово 

розкрити в основному змістістатті. 

У методологічній зорієнтованості ми братимемо за опору напрацювання сучасних 

українських науковців, передусім О. Бродецького [3] – автора концепції гуманістичної 

синергії ціннісних ідей. Адже з огляду на мету статті та прогнозовані висновки, ми 
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вважаємо, що тільки шляхом синергії філософських, світсько-наукових та богословських 

інтенцій можна досягнути ефективних механізмів облаштування майбутнього, в якому буде 

місце не тільки для інформаційних технологій та людини-споживача, а й Особистості в усій 

множині її інтелектуальних, духовних, фізичних та моральних атрибутів. 

Відповідно до окресленого стану розробки предмета рефлексії, наша стаття структурно 

відображатиме огляд-схему ідейно-теоретичних блоків обміркування стратегій 

майбутнього в працях богословів, філософів, світських науковців з авторською 

екстраполяцією на аксіологічний та праксеологічний вимір буття сучасної особистості.  

Основний виклад матеріалу. 

2012 рік став новим пунктом відліку, певною точкою біфуркації для широкої маси 

населення планети, адже приписувані народності майя «пророцтва» про кінець світу, 

котрий мав припасти на грудень того року, звісно, не справдилися. Проте це не позбавило 

людство тривожності щодо майбутнього нашої цивілізації (чи швидше цивілізацій) в 

усталених раніше станах об’єктивності існування. Інформаційне суспільство як новий тип 

культури актуалізує низку проблем, на котрі традиційні філософія, наука, аксіологія 

відповісти не можуть. Політика постправди, культура посткультури, життя в координатах 

«пост» та так званих «гібридних» умовах небезпек – як військових, так і інтелектуальних та 

соціальних – ось наріжні камені, котрі демонструють стан колапсу сучасних цивілізацій та 

культур (навіть найбільш традиційних). Звичайно, що інтелектуали та мислителі, митці та 

політики, громадські діячі та креативна меншість намагаються випрацювати своєрідний 

«маніфест» буття культур в нових умовах. Підтвердженням того є широкий резонанс 

обговорення цих проблем як на наукових заходах, так і в мистецьких формах, політичних 

диспутах тощо. Такий стан речей яскраво унаочнює твердження Августина Аврелія, що 

«…жалюгідне наше справжнє життя, для збереження якого, інколи, необхідною буває 

помилка» [1, с. 296]. Християнський богослов, звичайно твердив про можливість спасіння 

через покаяння. Але навіть у світському контексті, за умов тяглості історії переосмислення 

помилок попередніх поколінь та хибності власних ціннісних пріоритетів, можливим є акт 

«покаяння» заради «спасіння». І наразі мова не тільки, і не скільки про спекулятивні 

дискусії щодо збереження не визначеного жодними нормотворчими системами феномену 

«традиційних цінностей». Варто твердити про збереження уже власне фізичного існування 

нашої планети, котре через такі кардинальні цивілізаційні зрушенняи / надломи, втрату 

аксіологічних норм належного й довільну інтерпретацію поняття «свобода» є не просто під 

питанням (науковці-природничники нерідко твердять про незворотність процесу знищення 

Землі як такої), а потребує нагальних реанімаційних дій. Адже процеси знищення життя на 

нашій планеті прискорилися в кільканадцять разів і розмови про кінець світу перестали 

бути лише прерогативою релігійних есхатологічних вчень чи фантастичних утопій. 

Християнське віровчення чітко артикулює саме такі виміри наближення есхатологічних 

перспектив людства. Традиційно джерелом християнської есхатології прийнято вважати 

книгу Об’явлення Іоанна Богослова (Апокаліпсис). Але й Священне передання містить 

велику кількість розмірковувань-пророцтв богословів щодо футурологічних катаклізмів. 

Зокрема, Іриней Ліонський чітко твердить: «виснажиться земна планета, наслідком чого 

буде голод, землетруси, заразні хвороби, що в свою чергу спричинить розбрат, сварки та 

війни» [5, с.188]. Тобто у своїх методологічних витоках християнська філософія не 

позбавлена принципу есхатологічності, а швидше власне наснажена ним. Спробуємо більш 

детально зупинитися на певних моделях християнського прочитання обраного нами до 

вивчення предметного дискурсу. 

Християнська есхатологія як модель бачення майбутнього людства 

Коли пересічний читач звертається до творів християнських письменників (чи то праць 

Отців Церкви, чи сучасних богословів), то окрім долучення до раціоналізованих форм 

віровчення, він наснажується специфічним духом такої літератури. Це природний ефект 

впливу художніх творів (художніх не в сенсі – ідейно-фантазійного відображення сюжетної 

лінії, а в сенсі – просякнутості їх глибинним релігійним символізмом, що наштовхує на 
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художньо-образне відтворення описуваної дійсності). Візьмемо на себе сміливість 

твердити, що превалюючими емоційними переживаннями таких творів будуть відчуття 

духу Таїни, Нескінченності, Любові та Очікування. В цих концептах криється гносеологія, 

онтологія та аксіологія християнства. Очікуванням – вони синергійно, діалектично 

продукуються та підсумовуються. Людина через Таїну та благоговійно-тривожне 

переживання Нескінченності, наснажуючись прикладом Любові заради Любові, перебуває в 

стані Очікування вивершення як Таїни, так і Любові в Нескінченності. Очікуючи цього 

моменту як конкретної перспективи людства, будь-яка особа, свідомо обираючи шлях 

пізнання та долучення до цієї краси / калокагатії в Нескінченності, всім своїм життєвим 

шляхом демонструє розкриття Таїни через співучасть у Любові. Іншими словами, 

гносеологія, онтологія, аксіологія християнства тісно переплетені і мають сотеріологічно-

есхатологічне підґрунтя.  

Щоправда, подекуди сучасний богословський дискурс, не відступаючи від цієї ціннісно-

методологічної площини, дещо по-різному обирає вихідний вектор витлумачення мети та 

призначення буття людини в світі. Для чіткішої артикуляції візьмемо для прикладу позиції 

двох теологів – Христоса Яннараса та Олександра Шмемана. 

Христос Яннарас: «Церква нічого не знає про есхатологію. Вона довіряє себе Любові 

Божій і надіється. Ця довіра є дещо іншим видом знання – знання не психологічного чи 

«містичного» – а знання, яке виникає із взаємин, і яке ми, люди, черпаємо щоразу, коли 

воістину сповнені любові. Таке знання дає нам слово Євангелія, тому мова церковна не 

кориться мові науки, нашій повсякденній мові, межі якої є межами нашого земного буття» 

[14, с.20-21]. 

Олександр Шмеман: «вся християнська теологія є есхатологічною, як есхатологічним є 

все християнське переживання життя» [12, с.303]. 

Х. Яннарас у своєму твердженні відштовхується від концептів Любові та Таїни, 

підкреслюючи визначальну значущість саме Любові як шляху та мети, котра все покриває, 

в тому числі й есхатологію. Якщо ми любимо Бога понад усе, – ми увіряємо себе Його волі 

та промислу, якщо ми любимо ближнього свого, – ми плекаємо власну гідність. Плекаючи 

власну моральність та духовність, ми довіряємо своє майбутнє незвіданій Нескінченності 

співучасті в Любові, адже відчуваємо свою гідність та приналежність до обіцяного Царства 

(і це має також перегук і з Кантовою етикотеологією). Простіше кажучи, Яннарас виводить 

есхатологію із аксіології. 

Інший вектор – позиція Шмемана. Тут аксіологія є похідною від есхатології. Шмеман 

наголошує, що життя християнина сповнене есхатологічних переживань та очікувань. 

Страх, що сповнює душу віруючого християнина – страх Божий – детермінує в такий 

спосіб поведінку, котра дарує надію на можливість спасіння й позитивне здійснення 

есхатологічних перспектив. Тобто відчуття Таїни та Нескінченності продукує повноту 

Любові (тут в сенсі – єдність любові до Бога та любові до ближнього).  

Але попри різницю у вихідних позиціях, міркування й одного, й іншого богослова, все ж 

синергійно співвіднесені, адже зводяться до необхідності усвідомлювати єдність означених 

нами концептів – Таїни, Нескінченності, Любові та Очікування. А отже, феномен 

майбутнього і в контексті християнського віровчення, і, зрозуміло, світських підходів варто 

осмислювати не тільки в площині подієвості (що буде? коли буде? як буде?), а й у ракурсі 

людської етичної активності та відповідальності (що належить робити?).  

Такі міркування гарно ілюструє католицький богослов Рудольф Шнакенбург у книзі 

«Етичне послання Нового завіту»: «…Не може бути сумніву в тому, що Ісус сповістив про 

наближення й остаточне настання (есхатологічного) Царства Божого. Це є головним 

змістом і підвалиною всіх його слів, промов і притч» [13, с. 30], а «замислюючись над тим, 

як пов’язані між собою «теологія» (обґрунтування Божими задумами) та «есхатологія» 

(обґрунтування есхатологічним посланням Ісуса), не можна протиставляти одне одному або 

наголошувати на одному за рахунок іншого… Якщо спитати, як впливає Ісусова ідея Бога в 

есхатологічній перспективі Царства Божого на самосвідомість людини та її завдання в 
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цьому світі, то слухачам Ісусового послання вказується саме на людину й на людське 

суспільство, позаяк любов до Бога вимагає дієвої любові до людей» [13, с. 41-42]. 

А тому, згідно з такими настановами християнських мислителів, можна висновувати про 

наявність в есхатологічних доктринах християнського богослов’я чіткого аксіологічного 

підґрунтя, котре спрямоване на сотеріологію як остаточну мету Богоуподібнення 

(найвищий рівень духовного та морально-етичного розвитку особи). Але при цьому варто 

констатувати і певну ціннісну релевантність етичного контексту християнської есхатології 

гуманістичним секулярним футурологічним концепціям, які підкреслюють аспект 

особистісної моральної відповідальності та солідарності людства в протистоянні 

аморальним тенденціям життя. Адже й у світських дискурсах можливість позитивного 

вивершення майбутнього за таких суперечливих й неоднозначних соціальних, духовних та 

екологічних умов уможливлюється лише на базі діяльної переоцінки подальших норм 

життя – тобто позитивною зміною аксіологічних стратегій розвитку людської цивілізації. 

Але якщо остаточною метою світської футурології є адекватна модель гармонійного буття 

людини в цьому світі, то християнська есхатологія виводить нас до концепту Царства 

Божого. 

«…Царство Боже – це щось інше, ніж людське панування, воно означає визволення, а не 

пригноблення, воно несе об’єднання, а не розлучення, воно встановлює інші мірила, ніж ті, 

до яких звикли люди. Однак перспектива прийдешнього Царства діє як принадна сила, що 

веде вперед і спонукає не здаватися попри всі перешкоди, навіть попри власну 

неспроможність, і ніколи не втрачати надії» [13, с. 38]. 

Таке витлумачення смислу очікування Царства Божого має психологічну перевагу над 

світською футурологією в аспекті можливості подолання тривожності щодо настання 

«кінця віків» чи «кінця людської цивілізації», але лише за умови, що людина буде 

докладати максимум зусиль на шляху підготовки себе до цього обіцяного Царства. Саме в 

цих умовах викристалізовується значний аксіологічний потенціал синергійного підходу до 

витлумачення футурологічних інтенцій людської свідомості, – поєднанні в них 

раціонального / секулярного та ірраціонального / релігійного чинників. Цей потенціал 

здатен бути запобіжним фактором деградації, вихолощення та руйнування навколишньої 

дійсності в єдності всіх сфер буття людини. Іншими словами, дієве творення власної 

духовності на шляху наближення Царства Божого поряд із чітким усвідомленням 

відповідальності за життя «тут і тепер» перед спільнотою та суспільством – ось взірцева 

настанова задля оптимальної моделі майбутнього, котра є гуманістичною за своєю суттю, а 

тому відповідною як християнському віровченню, так і аксіологічним настановам світських 

дискурсів. Біоетика, екологічна етика, медична етика та інші галузі світської етики 

закликають людство до цього відповідального ставлення до цінності Життя заради 

майбутнього. А отже, глобальна етика заради кращого майбутнього, на наше тверде 

переконання, – це синергійна єдність ціннісних настанов релігійної свідомості, 

налаштованої на підготовку себе до Царства Божого, та соціальної відповідальності за 

збереження гуманних засад суспільних взаємин, культури та екосистеми, що є 

визначальними модусами людської цивілізації. 

Філософський дискурс: футурологія як есхатологія. 

Заявлена нами позиція методологічно корелюється з аксіологічною концепцією 

Іммануїла Канта, а надто з його вченням про «релігію розуму», яке він викристалізував у 

праці «Релігія в межах лише розуму» [6]. У одному з розділів цієї праці «Філософські 

уявлення перемоги доброго принципу над злим при заснуванні Царства Божого на землі» 

[6, с. 163-195] мислитель розгортає рефлексію довкола обміркування збіжності релігійності 

та етичності в контексті побудови Всезагальної церкви. Всезагальна церква – ідеалістичний 

стан суспільства майбутнього, яке житиме за зовнішніми законами Церкви (інтеграція, 

спільність, молитовна співучасть у обрядах тощо), причому в межах різних конфесій. Але 

воно наснажуватиметься до (невидимого / не юридичного) об’єднання на ґрунті внутрішніх 

автономних спонук до життя за нормами моральності та прийняття визначальної 
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важливості морального способу життя в контексті служіння Богу та підготовки до Царства 

Божого. А цей моральний спосіб життя, згідно з кантівським категоричним імперативом, 

передбачає, що будь-яка людина має бути не засобом, а метою.  

На початку розділу І. Кант дає витлумачення «етичного природного стану», а далі 

пояснює чому людина повинна вийти з етичного природного стану, щоб стати членом 

етичної спільноти, обґрунтовуючи поняття етичної спільноти як народу Божого, що 

підкоряється етичним законам. Етичному природному станові він протиставляє етично-

громадянський стан, але наголошує: «…поняття про етичну спільноту завжди стосується 

ідеалу спільності всіх людей, і в цьому воно відрізняється від поняття політичної 

спільноти» [6, с. 165]. Семантично акцентуючим в понятті етично-громадянського стану є 

слово «етичний», а не «громадянський», яке радше вказує на глобальність, інтеграцію 

заради спільної ідеї життя за принципами та нормами моральності, адже «…етичний 

природний стан є публічною взаємною ворожнечею принципів моральності і станом 

внутрішньої аморальності… Кожен рід розумних істот об’єктивно, в ідеї розуму, 

покликаний до єдиної суспільної мети, а саме співдопомоги до виповнення вищого блага як 

блага суспільного» [6, с. 166]. Але що надважливо в межах нашої розвідки, мислитель 

висновує: «Як наслідок, етична спільність може бути мислима як народ, що керується 

божественними заповідями, тобто як народ Божий…» [6, с. 168]. 

Далі І. Кант чітко вказує, що ідея народу Божого може бути реалізована лише у формі 

церкви, розмірковуючи над тим, що Конституція кожної церкви завжди ґрунтується на 

основах якоїсь історичної віри (віри Одкровення). Але, як відомо, згідно з переконаннями 

Канта і його модифікацією типів віри [див.: 4] церковна віра має за найвищий свій ступінь 

чисту релігійну віру. Саме вона (чиста релігійна віра) уможливить поступовий перехід 

церковної віри до єдиновладдя чистої релігійної віри, що стане дійсною ознакою 

наближення Царства Божого. В таких міркуваннях філософа, ми, з одного боку, вбачаємо 

незаперечний вплив протестантизму (що обмірковувалося в багатьох дослідженнях і не 

потребує нашої реакції) і притаманної протестантській традиції ідеї Царства Божого на 

землі. Але іншою, не менш важливою гранню таких його міркувань, є власне вказівка на 

необхідність постійної роботи над собою як заради права називатися «дітьми Божими» й 

мати можливість сотеріологічної відплати в долученні до вічного блаженства, так і заради 

спільних суспільних благ, вищою мірою яких є поняття миру як цінності та мети – 

перемоги над злом в усіх його виявах та сферах. Кант наголошує, що Царство Боже стане 

можливим тоді, коли принцип належності до божественної етичної спільності стане 

всезагальним, але «повне втілення його все ще нескінченно (курсив наш – І.Г.) віддалено 

від нас» [6, с. 194]. Іншими словами, говорячи про Царство Боже на землі, Кант 

усвідомлює, що це лише утопічна мета життя кожного, хто має намір ввійти в Царство 

Боже в нескінченності. Моральне вдосконалення, усвідомлення власної відповідальності за 

життя (адже людина – мета, а кожен вчинок – зразок всезагального закону) – це наш 

обов’язок як людей гуманних, моральних і релігійних, що, за спільного схвалення та 

прийняття як рекомендації до дій, дає надію на витворення позитивної моделі майбутнього, 

але все ж має вектор спрямування до вічності, а отже – футурології як есхатології. 

Концепція І. Канта – яскравий взірець синергії християнської есхатології із світськими 

футурологічними візіями на ґрунті філософських рефлексій. Маркувальним й об’єднавчим 

чинником такої взаємодії концептів є аксіологічна спрямованість на феномен блага як в 

одних, так і в інших ідеях щодо витлумачення майбутнього. 

Доволі цікавими та продуктивними в контексті обговорюваних питань є й ідеї 

французького християнського мислителя і богослова ХХ століття – Еммануеля Муньє. Як і 

всі християнські мислителі того часу, Муньє обмірковує проблему кризи на ґрунті 

соціальних катастроф (війни та революції, масові екологічні зміни, які шокували людину 

ХХ століття). Очевидно, що таке тло для розмірковувань і світоглядні пріоритети 

мислителя, наводять його на шлях футурологічно-есхатологічних сентенцій: «Перед лицем 

сучасного світу, де катастрофічні гріхопадіння здійснюються постійно, наша тривога має 
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два підґрунтя. По-перше, існує безлад сам по собі: багато які християни хоча ще й 

вагаються у виборі дій, які від них вимагаються, але уже чітко усвідомлюють це. Але існує 

дещо більше: світ цінностей зазнає краху разом із цим безладом певною мірою тому, що 

лавина все тягне за собою, але й водночас і тому, що самі цінності долучилися до творення 

безладу» [7].  

Муньє, детально аналізуючи виклики та корозії сучасного йому суспільства, чітко вказує 

на завдання, які стоять перед християнином в таких специфічних умовах. Це, звісно, й 

згадувані Кантом й іншими мислителями відчуття відповідальності за аксіологічну сутність 

як власну, так і суспільну, але на відміну від кенігсберзького філософа, тут ми чітко бачимо 

традиційну християнську позицію: «Християнин не є моральною істотою: він істота 

духовна, а це дещо зовсім інше… Жодна дорога не веде християнина до загального блага, 

якщо вона не проходить через розп’яття на хресті» [7]. 

Згідно із уявленнями Е. Муньє, в умовах тривоги за майбутнє, нести відповідальність – 

громадянську, моральну – й залишатися поряд з цим християнином можна лише за умови 

побудови персоналістичної спільноти. Обмірковуючи сутність такої спільноти, мислитель 

порушує численні проблеми, котрі є актуальними й досі: питання виховання, гендерної 

рівності, сімейних відносин, особистої культури та культури як світового надбання, 

економіки та справедливості при розподілі суспільних благ, розвитку науки і техніки тощо. 

Муньє пропонує утопічну модель спільноти, націленої на побудову спільного «світлого 

майбутнього», коли немає нерівності, війни та несправедливості. Таке соціалістичне світле 

майбутнє можливе лише на ґрунті аксіологічних змін. І попри усвідомлення критичного 

ставлення особи ХХ століття до християнських цінностей, Муньє все ж вказує на їхню 

визначальну роль на шляху таких перетворень: «Криза християнства – це не тільки 

історична криза певної його форми, а й більш глибока криза релігійних цінностей у світі 

людей білої шкіри. Філософія Просвітництва вважала ці цінності штучними й була 

переконана в їх швидкому зникненні. Орієнтована науковим ентузіазмом вона могла 

певний час підтримувати цю ілюзію. Але ХХ століття з усією очевидністю 

продемонструвало нам, що там, де зникли цінності християнства, їх місце посіли інші 

релігійні цінності: обожнення тіла, колективу, роду, вождя, партії тощо… особистісний світ 

так чи інакше виявився виключеним з них. У цьому центральна проблема нашого час» [7]. 

Власне такі висновки мислителя підтверджують наші міркування про те, що релігійна 

філософська традиція як певна система методологічних підходів найбільш цілісно 

намагається згармонізувати ірраціональне та раціональне в уявленнях про майбутнє 

людства – християнські уявлення із світськими прагненнями соціального доброботу. 

Питання про співвідношення християнської аксіології із секулярними демократичними 

цінностями в контексті сотеріології й есхатологіїв наш час зактуалізовано надзвичайно 

гостро. Їх сумірність – предмет запеклих дискусій, обговорень на найрізноманітніших 

рівнях: «Схоже, що після багатовікового підкорення іудейській мрії про заснування на 

землі Царства Божого християнство поступово повертається до своєї вихідної позиції, 

відмови від ідеї панування на землі та його освячення на користь власної справи церкви – 

з’єднання християн у Христі, їх об’єднання з усіма іншими людьми для здійснення спільної 

справи. А ні теократія, а ні лібералізм, а ні тим паче суворе сповідання ідеї єдності 

трансценденції та втілення. Проте як при нинішніх, так і при минулих тенденціях в 

християнстві не можна сказати, що вони остаточно визначилися в питанні співвідношення 

між християнським світом та світом загалом. Але нехай у кожній з них підтримується 

життєдайний дух» [7]. Тобто, сучасна християнська філософія чітко артикулює 

необхідність переосмислення власної праксеології на шляху побудови кращого 

майбутнього як в житті тут і тепер, так і заради есхатологічних перспектив, не залишаючи 

поза увагою коло проблем, які є й предметною сферою світської футурології.  

Висновки. Сучасний світ потребує синергії релігійної свідомості та світських настанов 

заради розбудови соціального добробуту й збереження людської цивілізації в цілісності її 

культурних та аксіологічних модусів. Це передбачає культивування й екологічної 
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свідомості особистості, й щирої духовності та релігійності. Релігійна свідомість, націлена 

на плекання особистісних чеснот на шляху до Богоуподібнення, та світські аксіологічні 

норми, котрі вимагають відповідального ставлення до природних ресурсів і культурних 

надбань, – суголосні між собою, оскільки потенційно є взаємно релевантними. Адже 

особистісне вдосконалення не може не враховувати відповідального ставлення до світу і 

всього, що у світі, а світські норми соціального ладу зобов’язують особу тверезо оцінювати 

свою місію як Вінця Творіння, а отже, й комплексніше працювати над власною духовністю.  
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Iryna Horokholinska 

SPECIFICITY OF CHRISTIAN ESCHATOLOGY AND 

SECULAR FUTUROLOGICAL VISIONS ABOUT THE FUTURE OF MANKIND AND 

RELIGIOSITY 

 

Worldview sciences see the central object of their research in existential meanings and the 

variety of praxeological, axiological, ontological and eschatological dimensions. In the article the 

researcher examines the essential and value dimensions of the interpretation of futurological 

visions on the basis of an interdisciplinary methodological approach (synthesis of philosophical 

and theological ideological resources). So far as the eschatological doctrines of Christian theology 

have clear axiological ground, which is directed toward soteriology as the ultimate movement 

towards God (the highest level of spiritual and moral-ethical development of the personality), the 

author emphasizes on this ground their relevance to the humanist secular futurological concepts. 

Concluding that there are elements of a common ethical platform for secular and religious 

worldviews in modeling a positive vision of the future of mankind, the author also recognizes the 

negative factor for the further deployment of a scenario of the history of human civilization: world 

outlook and technogenic / ecological crises. The researcher sees a significant axiological potential 

in a synergistic approach to the interpretation of futurological intentions of worldview discourses, 

combining rational / secular and irrational / religious factors in them. This potential is capable to 

improve a set of value limiters against degradation, desolation and destruction of the surrounding 

reality in the unity of all spheres of human existence.  

Key words: eschatology, futurology, soteriology, synergy, axiology, praxeology, secular, 

secularization, Christian theology 
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КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ В БОГОСЛОВСЬКІЙ СИСТЕМІ  

АВГУСТИНА АВРЕЛІЯ 

 

В статті розглянуто історичну концепцію блаженного Августина. Будучи розробленою 

в кризовий історичний період вона стала оригінальною відповіддю на запит свого часу. 

Синтезуючи напрацювання античних філософських шкіл із християнською теологією 

Августин створив оригінальне вчення про час в якому поєдналися його погляди на проблему 

гріхопадіння, свободу волі та містичну функцію християнської Церкви. Покладена в основу 

середньовічного світогляду, августинівська історична модель суттєво вплинула не лише на 

богослов’я, а й до тепер визначає специфіку багатьох світоглядних систем.  
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Постановка проблеми. Задля цілісного бачення богословської системи блаженного 

Августина необхідно розглянути її історичну складову. Загальним є уявлення про 

августинізм як про «пограничну» філософську систему, яка формувалася на межі двох 

глобальних історичних епох – Античності та Середньовіччя. З огляду на це, зазначена 

система абсорбувала в себе низку важливих світоглядних елементів прийдешньої епохи та 

значною мірою визначила специфіку епохи попередньої. Трансформаційний характер часу, 
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в якому відбувалося формування августинізму, безпосередньо вплинув на самого 

Августина, змусивши його розробити автентичну історіософську схему, в якій 

синтезувалися античний філософський досвід та ранньохристиянська теологія. Виростаючи 

із цих двох джерел, августинізм засвоює не лише характерну для них методологію, але й 

актуальну проблематику, внаслідок чого його філософська система створюється як 

відповідь на актуальні контекстуальні питання. Задля того, щоб краще зрозуміти 

августинівську концепцію історичного процесу, ми повинні виокремити в ній три блоки, 

розгляд кожного із яких дасть нам змогу детальніше зрозуміти загальну специфіку  

досліджуваної  нами теми, а саме – хронологічний, історичний, сотеріологічний блоки. Слід 

зауважити, що така тематична послідовність не є довільною, як ми надалі побачимо: в 

августинізмі історизм напряму пов’язаний із проблемою часу та питанням спасіння, яке, в 

свою чергу, є безпосередньо пов’язаним із іншими важливими для Аврелія темами, зокрема 

гріхопадінням та тріадологічною проблематикою. Важливо, що саме така тематична 

спорідненість дає право говорити про августинізм як про цілісну філософську та 

богословську систему, дослідження певного елементу якої потребує розуміння загальної 

схеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зосереджуючись на питаннях пов’язаних із 

дослідженням тріадологічної проблематики у вченні блаженного Августина, або на 

проблематиці пов’язаній із його вченням про свободу волі, православна богословська думка 

залишає осторонь важливу частину августинівського богословського надбання, його 

концепцію історії. В той же час, католицька теологія ХХ століття не оминула увагою 

августинівську історіософію, детальний аналіз якої був здійснений швейцарським теологом 

кардиналом Гансом Урсом фон Бальтазаром. В межах даної статті ми зробимо спробу 

дослідити специфіку історичної концепції Августина Аврелія спираючись на 

першоджерела, а також на напрацювання фон Бальтазара та критичні огляди історіософії 

августинізму у філософських дослідженнях.  

Мета статті полягає у дослідженні історичної концепції у богословській системі 

блаженного Августина, здійсненні критичного аналізу проблемних аспектів історіософії 

августинізму.  

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Розпочати дане дослідження необхідно з думки, що жодна філософська чи богословська 

концепція не виникає нізвідки. Її актуалізації передують значні інтелектуальні пошуки, 

обумовлені досвідом попередніх епох, запитами часу та особистими релігійним або 

інтелектуальним досвідом її творців. Характерною рисою, яка вирізняє Августина Аврелія 

серед інших філософів його часу, є «прикордонний» статус його як мислителя. Будучи 

людиною одразу двох глобальних історичних епох, Античності та Середньовіччя, він 

уособлює в собі два типи мислення, залишаючись водночас філософом та богословом. За 

словами швейцарського теолога Ганса Урса фон Бальтазара, мислення Августина 

віддаляється від міфологічності та стає єдністю філософії та теології, притаманне таким 

мислителям, як Платон і Плотін, яке згодом успадкували й інші Отці християнської Церкви 

[6, с. 12-13]. На думку радянського історика філософії Арсенія Чанишева, така 

трансформативність, перехідність августинізму була обумовлена часом, в якому жив 

філософ. На його очах відбувалися глобальні тектонічні зрушення світової культури: на 

початку V століття занепала головна тогочасна наддержава Римська імперія з її суспільно-

політичними інститутами, разом із нею відходила у минуле антична культура та традиційне 

греко-римьске язичництво, затверджувалася нова християнська цивілізація [8, с. 431]. 

Звісно, часи таких фундаментальних потрясінь потребували осмислення, яке б дало змогу 

сучасникам ідентифікувати себе у вирі глобальних трансформацій. У контексті специфіки 

вказаної історичної епохи німецький філософ Юрґен Габермас вказує, що зазначена доба 

визначала себе як «сучасність», прагнучи дистанціюватися від язичницького греко-

римьского минулого [7, с. 8]. Діалектика «старого» та «нового» в зазначений історичний 

період мала, окрім суто зовнішнього культурного навантаження, ще й значний внутрішній 
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світоглядний бекграунд: разом із античним міфологізмом відходила в минуле й циклічна, 

характерна для традиційних аграрних суспільств, модель сприйняття часу. Втім, побутова 

культура, за словами російського теолога Георгія Флоровського, залишалася ще 

язичницькою, вона була заповнена язичницькими пережитками та спогадами [5, с. 4]. 

Християнство, з його чітко визначеним есхатологічним мелосом, мало обґрунтувати не 

лише те, чому «стара» язичницька хронологічна схема більше не працює, а й в чому 

полягає сенс «нової» історії, яка має власне завершення у Другому Пришесті. Враховуючи 

хвилеподібний характер навернення до нової державної релігії, який спостерігався 

протягом IV-V століть, стає зрозумілим, що перед Отцями Церкви стояло неабияке 

завдання: пояснити вчорашнім язичними, а тепер – новонаверненим християнам, чому 

історія добігає свого кінця. 

Релігійна специфіка зазначеної доби полягала в тому, що церква кристалізувала власне 

вчення, напрацьовувала догматику, визначала межі ортодоксії. На сході імперії все IV 

століття, за словами Флоровського, пройшло в бурхливих богословських дискусіях, 

центральною темою яких було аріанство [5, с. 5]. Ситуація в західній частині держави 

принципово відрізнялася: проблемними тут залишалися вищевказані зовнішні та внутрішні 

чинники, які визначили специфіку суспільно-політичного та теологічного розвитку західної 

церкви. Як людина свого часу та свого культурного середовища, Августин мав реагувати на 

запити, які ці час та середовище актуалізували. Чанишев зокрема вказує, що захоплення та 

розорення Риму вестготами в 410 році стало приводом до звинувачення християнства, з 

його мораллю любові та всепрощення, у катастрофі, яка спіткала Західну частину імперії. 

Відповіддю на ці звинувачення стала розроблена Августином філософія історії [8, с. 432]. 

На думку російського дослідника Віктора Бичкова, особисто Аврелій не прагнув створити 

принципово нову філософсько-теологічну систему, але він прагнув резюмувати досвід 

античності та переосмислити його у християнському сенсі [2, с. 5–6]. Загальним для 

дослідження августинізму методом є спроба шукати джерела філософського впливу на 

думку Аврелія у його біографії. Звісно, «Сповідь» дає нам вичерпну картину духовної 

еволюції мислителя, але задля розуміння його історіософських поглядів суто біографічного 

підходу недостатньо. Спираючись на інформацію, яку надає нам сам Августин, ми повинні 

виявити джерела впливу, які визначили специфіку розвитку його історіософії. Так, сам 

філософ вказує, що процес його інтелектуального та духовного становлення пройшов під 

впливом двох глобальних та водночас суттєво відмінних світоглядних систем: 

неоплатонізму та маніхейства [1, с. 37; с. 114]. Використовуючи філософську методологію 

перших та намагаючись подолати фундаментальний дуалізм других, Августин виробив 

власну філософсько-теологічну систему поглядів, важливою складовою якої є історична 

концепція. 

Задля розуміння концепції нам необхідно звернутися до двох базових метафор, які 

пропонує Бальтазар. За твердженням дослідника, Августин використовує вертикальну та 

горизонтальну часові моделі, де перша – вічність, час в божественному розумінні, друга – 

історичний процес, хорологія, в котрій існує творіння, зокрема й людина [6, с. 12]. Перетин 

цих двох моделей має сотеріологічний і навіть есхатологічний вимір. Початок та кінець 

історії розглядаються Августином в межах горизонтальної часової схеми, кордони якої 

позначені двома точками – творінням та Другим Пришестям. За словами Бальтазара, ці 

точки в теології августинізму мають «екстремальну» трактовку. Творіння він ототожнює із 

гріхопадінням, що, за зауваженням Бальтазара, споріднює богослов’я Августина із 

теологією Максима Сповідника [6, с. 20]. Кінець історії в системі Аврелія позначений 

впливом концепції «загального відновлення» або апокатастасису (ἀποκατάστᾰσις), засвоєна 

ним із теології Орігена [6, с. 30]. Ці два «екстремальних моменти» в певному сенсі 

формують агустинівське розумінням буття та часу. Джерелом творіння є Бог, від якого 

через Його Слово походить все буття. Він створює матерію із нічого, яка вже будучи 

створеною, набуває форми через проникнення у неї божественного світла [6, с. 21]. Процес 

набуття матерією форми Августин пов’язує із безпосередньою участю в акті творіння 
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первісної божественної форми, Божого Слова, Логоса, Ісуса Христа, приставши до якого, 

все безформне набуває форми [1, с. 217]. Важливим чинником, який впливає на характер 

творіння, для Августина виступає тілесність Логосу, яка, як ми побачимо далі, визначатиме 

й сотеріологічну специфіку августинівської історіософії [6, с. 21]. 

Походячи від Бога, буття вже з моменту творіння починає існувати у часі, процес 

протікання якого співвідноситься із процесом розширення творіння та його віддалення від 

божественного витоку. За зауваженням Бальтазара, цей момент, з одного боку, споріднює 

августинізм із неоплатонізмом, а з іншого – радикально їх розмежовує. Для Августина, як і 

для Плотіна, беззаперечним залишався вихід матерії із божественного начала. Втім, 

неоплатонізм наполягав на тому, що Єдине принципово нічого не творить, а лише 

розширюється у матерію через процес еманації, тоді як Аврелій наполягав на розумінні 

Бога саме в якості творця [6, с. 36]. Іншим важливим моментом, що розмежовував 

августинізм та неоплатонізм, було визнання останнім тотожності, в якій знаходяться всі 

відстані по відношенню до Єдиного [Там само]. Плотін визначав час як міру віддалення 

Єдиного від самого себе, з огляду на що він не розробив жодної історіософської моделі [6, 

с. 37]. В той час як Августин вказував, що віддалення створіння від Творця закладене в 

саму сутність благого божого творіння. Бальтазар зазначає, що при такому розумінні час не 

є чимось злим або гріховним, його природа пов’язана із небожественністю самого 

створіння [там само]. 

Природа часу, згідно з августинівським розумінням, детально розглянута в одинадцятій 

книзі «Сповіді». Так, говорячи про взаємозв’язок часу та творіння, він звертається до Бога 

та вказує: «Оскільки Ти Творець усіх часів, і якщо був якийсь час перед тим, як Ти створив 

небо й землю, то чому ж кажуть, що Ти був бездіяльним? Бо ж той самий час, що створив 

Ти, ані будь-який інший час не міг проминати раніше, ніж Ти його створив. Коли ж, 

навпаки, до створення неба й землі зовсім не було часу, то чому ж питати про те, що Ти 

«тоді» робив? Там, де не було часу, не було ще й «тоді» [1, с. 221]. Отже, за логікою 

Августина, виникнення часу є тотожним із актом творіння, адже час не може існувати у 

вічності, де все залишається незмінним [1, с. 220]. За словами Бальтазара, в такій логіці 

Аврелій наслідує Платона, для якого час був рухливим відображенням нерухомої Вічності 

[6, с. 33]. На відміну від вічності, яка жодним чином не змінюється, час навпаки є ознакою 

мінливості, яка характерна саме для творіння [1, с. 7]. Існуючи поза часом, Бог залишається 

незмінним, тоді як все творіння плине у часі та постійно змінюється [1, с. 8]. На думку 

Бальтазара, ця схильність до змінності, ба більше – до тління та смерті, наштовхнула 

Августина на думку про тотожність творіння та гріхопадіння, адже згідно із 

загальноприйнятим у християнстві розумінням останнього, саме через гріх до світу 

прийшла смерть, яка стала результатом віддалення людини від Творця [6, с. 42]. 

Розгортаючись у своїй хронологічній протяжності, час накопичується та дедалі більше 

відводить творіння від Творця. Існування в ситуації цього віддалення призводить до 

накопичення небуття, яке стає наслідком розширення хронологічної та онтологічної прірви 

між Богом та творінням. Так само в одинадцятій книзі сповіді він пише: «Отже, що ж таке 

час? Коли ніхто не питає мене про це, я знаю, але як тільки йдеться про пояснення, я вже не 

знаю. Однак я сміливо тверджу, що знаю ось що: якби ніщо не проминало, то не було б 

минулого часу; якби ніщо не наставало, то не було б майбутнього часу; й якби не було 

нічого, то взагалі б не було часу теперішнього. Але яким чином «є» ці два часи – минулий і 

майбутній, коли минулого вже нема, а майбутнього ще немає? І сам час теперішній, якщо б 

він був завжди теперішнім і не пропадав у минулому, то не був би вже часом, а був би 

вічністю. Отож, коли теперішній час, щоб бути часом, має пропадати в минувшині, то як же 

ми можемо твердити, що він «існує», коли єдина рація його буття – це не бути? Отже, ми 

маємо право сказати, що час «існує» хіба тільки тому, що він прямує в небуття» [1, с. 222]. 

Будучи «інфікованою» гріхом внаслідок гріхопадіння, існуюча у часі людина приречена на 

нескінченне відтворення власної гріховності, з огляду на що людська історія 

перетворюється на літопис гріха. Слід зауважити, що саме в межах цієї інтуїції побудована 
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августинівська «Сповідь», в якій він детально розбирає шлях власної гріховності – від 

народження до навернення та затвердження у вірі. 

Проблема гріховності, як її визначає Августин, пов’язана не лише із тим, що гріх 

накопичується з плином часу, а й з тим, що разом із цією плинністю спотворюється 

людська природа. Її спотворення призводить до неспроможності осягнути людиною 

божественну істину. На думку Аврелія, час фрагментує людське буття, перетворюючи його 

на низку послідовних моментів, існування в межах яких закриває перед людиною 

можливість осягнути глобальність одкровення [6, с. 18]. Навіть Мойсею під час написання 

П’ятикнижжя істина була явлена лише частково, а отже, не йому, а лише Святому Духові 

був відомий її зміст, безмежний та вічний [6, с. 24]. Сам Августин пересвідчився у цій 

неспроможності на власному досвіді. Говорячи про власний шлях до християнства, він 

пише про неспроможність зрозуміти Святе Письмо, яка була притаманна йому в період до 

навернення. Біблійні тексти здавалися йому негідними у порівнянні із величчю Цицерона 

[1, с. 36]. Втім, наявність цієї фрагментарності, завдяки чому людська свідомість фіксує 

власний досвід буття, відкриває перед людиною глобальну сотеріологічну перспективу: 

будучи здатною фіксувати окремі моменти власного досвіду, людина здатна й пригадати та 

відрефлексувати їх, порівнявши з іншими. На думку Августина, саме пам’ять дає нам змогу 

відшукати самих себе, осягнути власну недосконалість та за допомогою рефлексії віднайти 

Бога в глибинах своєї душі [1, с. 19; с. 192]. На думку Бальтазара, таке звернення до пам’яті 

споріднює августинізм із філософією Платона, який розумів пам’ять як перспективу 

пригадування, яка сягає вглибину, аж до самого джерела. Для християнина ця перспектива 

відкривається трансцендентною глибиною [6, с. 12]. Подорожуючи просторами власної 

пам’яті, людина набуває змогу не лише відрефлексувати власний досвід, а й віднайшовши 

певний момент у ньому, так би мовити, «схопити» його, зупинити його в часі, тобто 

перевести його із горизонтальної площини, де він постійно збігає, у сталий стан [6, с. 13]. 

Саме здатність віднайти себе через рефлексію та зупинити час через застосування пам’яті 

наводить Августина на думку про те, яким чином відбувається спасіння. 

Тут нам в нагоді стає друга хронологічна метафора, яку використовує Бальтазар, – 

метафора вертикального часу. В сьомій книзі «Сповіді» Аврелій описує власне навернення, 

яке, за його свідченням, попри наявність тривалого досвіду, відбулося одномоментно. 

Описуючи власний духовний шлях, що передував його остаточній внутрішній 

трансформації, Августин свідчить, що навіть маючи стійке розуміння необхідності 

пристати до Бога, він не міг зробити остаточного кроку, здійсненню якого заважала, як він 

сам вказує, «тілесна звичка» [1, с. 120]. Використовуючи платонівську концепцію краси, 

Августин поступово, за словами Бальтазара, «визрівав» у власному ствердженні у вірі, аж 

поки в єдиний момент, при доволі повсякденних обставинах, не відбулося його навернення. 

Філософія неоплатоніків зробила Аврелія мудрішим, навчила його, спостерігаючи красу, 

відриватися від тяжіння тілесності, але не дала йому того, чого він прагнув, – благодаті [1, 

с. 122]. Духовна трансформація мислителя відбулася в той момент, коли він, за словами 

Чанишева, зрозумів, що він не зможе нічого усвідомити, якщо не увірує. Його навернення 

було актом волі, а не інтелекту [8, с. 437]. Зосередившись на читанні послань апостола 

Павла, він зрозумів, що справжній зміст Писання відкривається людині виключно за 

сприянням божественної благодаті, яка допомагає долати людську обмеженість [1, с. 124]. 

Саме з цього моменту для нього настав новий час – спасіння та вічності. Поняття «нового» 

та «старого» часу, на думку Бальтазара, є ключовими у розумінні концепції часу як такого 

[6, с. 42]. У досвіді навернення перед Августином відкрилася перспектива майбутнього, яке 

підійшло до нього так близько, що стало теперішнім [6, с. 43]. Навертаючи грішника, 

благодать навертає також і його час: притаманне йому гріховне минуле, за словами 

Бальтазара, тане у небутті, а дарований йому час благодаті «виринає» у теперішньому [Там 

само]. 

Важливим для розуміння августинівського бачення часу є не лише чинник моменту 

навернення, якій актуалізує вертикальну модель часу, а й специфіка розуміння спасіння, яке 
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відбувається через хресну жертву Ісуса Христа. Так само, як і процес навернення грішної 

людини, спасіння відбувається в точці перетину двох часових моделей: коли вічний Бог 

сходить у людську історію у людському ж тілі, тобто стає частиною людської історії, 

співпричетний до смерті, але власною смертю долає смерть, відкриваючи перед людиною 

сотеріологічну перспективу [6, с. 52]. Говорячи про людську недосконалість, гріховність, 

яка не дає людині повноцінно пізнавати Бога, Августин вказує, що якщо до того цілісна 

людська природа у Адамі розпалася, то зібратися вона може лише в новому Адамі, Христі, 

який може здійснити це збирання через новий розпад, але вже розпад не цілісної природи, а 

смерті та тління [6, с. 46]. Доти, за зауваженням Бальтазара, на жаль, світовий час 

залишається враженим буттєвою хворобою до смерті, хворобою, яка є невід’ємною 

частиною часу творіння [Там само]. Глобальна трансформація часу, яка відкриває 

перспективу не лише для індивідуального спасіння кожної окремої людини, а й для повного 

преображення природи та подолання «старого» гріховного часу, відкривається у 

Воскресінні Христа та його зішесті у пекло. Бальтазар вказує, що час Христа знаходиться 

водночас і «над», і «до», і «після» часу. Перекриваючи його, він містить його в собі, як до 

творіння трансцендентність Бога містила в собі все сотворене, залишаючись йому 

іманентною. Воскресіння Христа «втягнуло» в себе «старий» час, зробивши його мірою 

охоплення «нового» вертикального часу [6, с. 49–50]. Тоді стає зрозумілим, яким чином 

відбувається подолання хронологічної прірви, яка зростала разом із віддаленням творіння 

від Творця. Воскресіння Христа не лише проторувало шлях, яким можуть слідувати ті, хто 

навернуться, а й трансформувало міру постійно зникаючого у небутті «зараз» на вічне 

«нині» [Там само]. В такій перспективі, на думку Бальтазара, відкинутим залишається те, 

що не піддалося синтезу Христа – гріх, смерть та пекло. Останнє перетворюється в 

августинізмі на простір, якій через свою нескінченну віддаленість від Христа та 

перспективи вічного спасіння зникає в небутті «старого» часу, стаючи вічним «більше 

ніколи», яке й є дійсним минулим [6, с. 50]. В той же час, перед тими, хто обрав спасіння, 

виникає перспектива вічного «нині», вертикального часу, який є для людини та світу 

справжнім часом. Але потрібно, щоб людина та світ у власному навернені змогли його 

опрацювати у «час для себе», адже «нині», за словами Бальтазара, поширюється водночас 

всередині та над горизонтальним «тепер», залишаючись не чимось позачасовим, але часом 

божественної свободи, яка наближається в своїй есхатологічній перспективі [6, с. 50 - 51]. 

Саме есхатологічна перспектива приводить нас до останньої важливої складової 

августинівської історіософії – її завершення, яке відбувається разом із сходженням у час 

Небесного Єрусалиму, про що він пише у тринадцятій книзі «Сповіді». Отже, долаючи 

обмеженість горизонтальної часової моделі, душі праведників прямують до своєї небесної 

батьківщини. Августин стверджує, що спасіння відбувається за принципом спрямування 

волі: «тяжкі» душі тяжіють до «тяжкого», легкі – здіймаються вгору. Говорячи про цей 

процес, він використовує багату метафорами мову: «Олія, влита у воду, спливає над водою; 

вода, влита в олію, поринає вниз. Одне й друге мають свою питому вагу й прямують на своє 

місце. Те, що не на своєму місці, хвилюється, аж доки не знайде його, і тільки тоді воно є в 

стані спокою. Мій тягар – це моя любов, і це вона несе мене, хоч би куди я прямував. Твій 

Дар запалює нас і підносить нас угору – ми палаємо й ідемо. Піднімаємося східцями нашої 

душі і співаємо Пісню сходинок. Це Твій вогонь. Твій добродійний вогонь запалює нас, і ми 

йдемо, здіймаємося вгору до миру Єрусалима. Яка ж це була розкіш, коли я почув: «Ідемо в 

дім Господа». Це «добра воля», що вмістить нас там, і ми вже нічого не бажатимемо, крім 

того, щоб «перебувати там повік» [1, с. 269–270]. Сам Небесний Єрусалим, за словами 

Бальтазара, ототожнюється для Августина із Христом та його видимою Церквою, як в 

очікуванні Другого пришестя та завершення історії змушена мандрувати у 

горизонтальному часі [6, с. 55]. На завершення «Сповіді» показане перетворення 

Єрусалиму на Церкву, а в останній та найбільш глобальній праці Августина «Про град 

Божий» показана сутність і доля мандрівного Царства Божого, яка полягає у паломництві 

через історію: церква покликана залишатися човном для порятунку [Там само]. Слід 
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зауважити, що у своєму розумінні завершення історії еклезіологія августинізму опиняється 

впритул до в другий «екстремальний» момент, позначений на початку даної статті, а саме у 

вчення Орігена про «загальне відновлення» або апокатастасис (ἀποκατάστᾰσις). За 

свідченням Бальтазара, в орігенівській теологічній системі також було присутнє вчення про 

Небесний Єрусалим, втім, він визначав його не лише кінцем, а й початком творіння, 

зібранням усіх створених духів у світлі любові [6, с. 20]. За Орігеном, саме з Небесного 

Єрусалиму відбувалося сходження духовних істот внаслідок охолодження їхньої любові до 

Творця, а згодом, в результаті відновлення цієї любові, духи отримували змогу повернутися 

назад. Циклічність цієї схеми давала привід говорити про можливість періодичного її 

повторення [Там само]. Августин, ставлячи в фіналі своєї історіософської схеми Небесний 

Єрусалим, також натякає на остаточне повернення всього сотвореного назад до Бога – від 

порожнечі часу до божественної повноти (πλήρωμα). Втім, на відміну від Орігена, 

чинником що визначає можливість цього повернення, стає вибіркова божественна любов [6, 

с. 31]. Слід зауважити, що цей специфічний теологічний момент наводить багатьох 

критиків августинізму на думку про існування у богословській системі Аврелія ідеї 

вибіркового спасіння. Так, радянський історик філософії Арсеній Чанишев прямо вказує, 

що, згідно з цією логікою, спасіння може бути дароване не всім членам земної Церкви, а 

лише тим, на кого припаде Божа ласка. На думку дослідника, така точка зору була 

небезпечною для ранньої церкви, адже нівелювала її містичну та інституціональну 

необхідність [8, с. 443]. З іншого боку, ідея повернення до повноти є значною мірою 

співзвучною із гностичною антиматеріальною установкою повернення до плероми, 

викладеною, зокрема, в гностичному апокрифі від Іоанна [3, с. 190]. Не менш 

провокативною є й ідея спасіння обраних, церкви в церкві, яка може свідчити про залишки 

впливу на Августина маніхейства, з його жорстким поділом на «бездоганних», обраних до 

спасіння, та рядових віруючих, сотеріологічна перспектива яких обмежена необхідністю 

служити «бездоганним» [4, с. 269]. Втім, слід визнати, що таке розуміння августинівської 

теологічної системи є досить поверховим. Формуючись у складному соціокультурному та 

теологічному контексті, вона мала відповідати на запит доби, з огляду на що увібрала в 

себе та піддала осмисленню суперечливі елементи домінуючих в зазначений історичний 

період релігійних та світоглядних систем. Пропре певну теологічну недосконалість, 

августинівську концепція історичного процесу визначила не лише специфіку 

середньовічного світогляду, а, й знайшовши власне відображення у модерновому 

прогресизмі, залишається важливою складовою багатьох сучасних світоглядних систем. 

Висновки. Формування історичної концепції Августина Аврелія відбувалося в контексті 

глобальних суспільно-політичних трансформацій періоду розпаду Римської імперії. 

Важливою проблемою, яку актуалізував зазначений історичний період, стала необхідність 

розробки християнської історіософської моделі, яка б могла замінити циклічну язичницьку 

схему, яка відходила у минуле разом із греко-римьским політеїзмом. Взявшись за цю 

задачу Августин підсумував напрацювання власних філософських попередників, зокрема 

представників платонізму та неоплатонізму. В результаті синтезу зазначених філософських 

вчень із християнською теологією відбулося оформлення історіософської схеми 

августинізму. Центральним елементом цієї системи є лінійна хронологічна модель, 

відправною точкою якої створення світу, а кінцевою Друге пришестя. Рухаючись в межах 

цієї моделі Августин ототожнює творіння із гріхопадінням, в результаті чого історичний 

процес набуває розуміння віддалення сотвореного від творця, а людська історія стає 

літописом гріховності. Час в такій схемі стає інструментом актуалізації небуття, яке за 

допомогою смерті, яка виникає внаслідок гріхопадіння, поглинає творіння. Крім того, 

віддаляючись від цілісності Бога творіння дедалі більше фрагментується та втрачає 

можливість розуміти божественне одкровення. Поворотним моментом, що долає 

обмеженість горизонтальної часової моделі, стає пришестя в світ Ісуса Христа та Його 

хресна жертва. Приходячи в історію саме, як смертна людина, Христос долає смерть та 

відкриває перед людьми перспективу «вертикального» часу,  актуального для божественної 
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вічності. Подолати обмеженість першої (горизонтальної) часової моделі та долучитися до 

другої (вертикальної) може людина, яка пережила досвід навернення, в результаті якого її 

гріховне життя було відкинуте та поглинене минулим. Зазначена трансформація стає актом 

волі людини, так само, як пришестя в світ та принесення себе в жертву за людей було актом 

волі Христа. Залишивши у минулому власну гріховність людина пристає до Бога та 

отримує змогу рухатися в межах «вертикального» часу в напрямку божого Царства, – 

Небесного Єрусалиму, земним втіленням якого є Церква. Будучи знаряддям спасіння, яке 

Христос залишив людям, земна Церква змушена «подорожувати» в історії, виконуючи 

свою сотеріологічну місію. Надаючи можливість спасіння всім, Церква, згідно з вченням 

Августина, не стає гарантом цього спасіння, яке відбувається в результаті обрання людини 

Богом. Будучи простором божественної повноти, який існує у вічності, Небесний Єрусалим 

стає кінцевою точкою людської історії. Таким чином, августинівська лінійна схема в 

певному сенсі замикається у коло в якому збігаються початок та кінець існування світу.  
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THE CONCEPTION OF HISTORY IN THE THEOLOGICAL SYSTEM  

AUGUSTINE AURELIUS 

The article deals with the historical concept of blessed Augustine. Being developed in the crisis 

period, it became the original response to the request of its time. Synthesizing the workings of 

ancient philosophical schools with Christian theology, Augustine created an original doctrine of 

time, in which his views on the problem of sin, freedom of will and the mystical function of the 

Christian Church were combined. Based on the medieval worldview, the Augustinian historical 

model significantly influenced not only theology, but also now determines the specifics of many 

ideological systems. 

Key words: Augustine theology, philosophy of history, Augustinianism, Christian 

understanding of time, soteriology, ecclesiology. 
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РОЗВИТОК ЕТИКИ ЗАКОНУ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ У ПРАВОСЛАВНОГО 

МИСЛИТЕЛЯ МОДЕРНУ ІНОКЕНТІЯ ПЕНЗЕНСЬКОГО 

 

У статті досліджуються доводи І. Пензенського, що людина спотворена гріхом, який 

передається спадково і може бути подоланий лише християнським життям. Теза про 

практично повне безсилля природної людини виводиться І. Пензинським із Писання, досвіду 

і розуму у дусі лютеранства. «Теологія практична» І. Пензенського стала орієнтиром для 

наступних теоретиків у сфері православної етичної думки.  

Ключові слова: етика закону, обов’язок, моральна теологія, схоластика, християнська 

антропологія, духовне народження, покаяння, спілкування зі святими людьми, чесноти.  

 

Актуальність. У добу раннього модерну православ’я розвивало власну етику в 

основному у зв’язку із потребами полеміки. Специфіку власної етики православні автори 

підкреслювали на протиставленні із західними християнськими моральними вченнями. У 

добу пізнього модерну православна етика теж полемічно спрямована, але новим предметом 

полеміки став секулярний світогляд. Також і характер дискурсу змінювався, оскільки у 

полеміці почало переважати прагнення переконати, а не перемогти. В останні десятиліття у 

середовищі православних теологів стало звичним критикувати православну етичну думку 

часів модерну як схоластичну. 

Зсув парадигми в теології від етики чеснот до етики закону був поступовим, і його 

можна прослідкувати на творах раннього модерну як – «Православне сповідання віри» 

Петра Могили [6] і «Камінь віри» Стефана Яворського [10]. Твір П. Могили, який отримав 

благословення патріарха Константинопольського та всього загалу керівництва 

православних церков, може вважатися вираженням загальних поглядів православних 

теологів при їх зіткненні з католицьким богослов’ям та етикою. Книга С. Яворського 

представляє православну етику з дещо іншої перспективи, оскільки написана у полеміці з 

протестантизмом. 

Якщо у добу Середньовіччя у православній моральній думці етика чеснот поглинає 

етику закону, то у модерний час, навпаки, етика чеснот виявилась поглинутою етикою 

обов’язку. Такі процеси відповідають загальному духові епохи, оскільки в часи модерну 

закони вважалися визначальними у кожній сфері, тоді як у середньовіччі в центрі уваги 

були чесноти особистості та спільноти. 

Метою та завданням нашого дослідження є розкриття основних положень православної 

етики модерну як всебічно розвинутої системи, яку створив Інокентій Пензенський. 

Проаналізувати усі три її частини: вчення про нову людину; вчення про Божественний 

закон і обов’язки; вчення про розсудливе узгодження своєї реальної поведінки з нормами 

Божественного закону і етичними обов’язками. Дослідити, яким чином за твердженням І. 

Пензенського, православна етика повинна із Писання вивести норми практично для всіх 

сторін людського життя.  

Рівень дослідження проблеми. Етика закону та обов’язків була розвинута у творах Ф. 

Прокоповича, І. Воскресенського, Г. Петрова, П. Левшина, Ф. Горського, Т. Задонського, І. 

Пензенського, І. Кочетова, І. Херсонського (Борисова), І. Скворцова, В. Бажанова, П. 

Фівейського, П. Солярського, Н. Фаворова, М. Олесницького, І. Янишева, С. 

Старогородського, О. Семенова-Тянь-Шанського. 

Виклад матеріалу. У певних системах православної етики, зокрема у поєднанні ідеї 

божественних законів з аналітикою суспільних обов’язків, проявлявся вплив теології 

протестантизму, зокрема – лютеранської етики Буддея [2, с. 40 – 41]. Виникала своєрідна 

православна версія етики, яка, з одного боку, була схоластичною за стилем роздумів та 

доказів, а з іншого, кожен пропонований постулат супроводжувала посиланням на Писання. 
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Така теологія намагалася уникати властивої тогочасної католицької казуїстики розгляду 

незчисленних конкретних проблемних ситуацій. Але і всі загальні принципи були настільки 

численними, що сама етична система була недалеко від казуїстичної системи Альфонса. 

Наукової довершеності такий спосіб етичної думки – біблійної за основою та 

схоластичної за стилем – досяг у творчості Інокентія Пензенського. Його твір «Теологія 

практична» (виданий 1847 року) містить аналіз християнської антропології як загального 

контексту для православної етики, системний виклад етики обов’язків, короткий нарис про 

християнську розсудливість [3]. Цілком у дусі лютеранства Інокентій Пензенський 

доводить на основі цитат із Біблії, що людина є повністю спотвореною гріхом, який 

передається спадково і може бути подоланий лише християнським життям [3, с. 15]. 

Спотворення зазнали людські раціональність, совість, воля, відчуття, уява, розсудливість і 

пам’ять, бажання, пристрасті душі, тіло. Спотворена гріхом людська природа в особистості 

складає «зовнішню людину», або «природну людину», яка «духовно безсила» [3, с. 32]. 

Теза про практично повне безсилля природної людини виводиться І. Пензенським із 

Писання, досвіду і розуму цілком у дусі лютеранства [3, с. 32 – 35]. «Природна людина», 

спотворена гріхом, має властивість до розвитку власної гріховності, яка є найменшою у 

дитинстві, більшою у підлітковому віці, найбільшою у «зрілості» чи «старості». Гріховне 

існування у його розвинутій формі наближає покарання Боже, яке стає фактично 

невідворотним, якщо людина не народиться наново, як «внутрішня людина» чи 

«сокровенний серця чоловік» [3, с. 41 – 42]. Інокентій Пензенський для характеристики 

«нової людини», справжнього християнина, використовує концепт апостола Павла про 

внутрішню «сокровенну» людину, тому що ця нова людина, при всій її реальності, 

залишається «прихованою», «таємничою», «чудесною». 

Її розвиток від зародження є прихованою містерією, яка стає явною для всіх лише у 

випадку досягнення довершеності, святості. «Внутрішня людина» при всій своїй чудесності 

повинна бути надбанням кожного, і Інокентій переконливо зображає можливість бути 

таким дійсним християнином у певній мірі : чи то «дитиною», чи то «підлітком», чи то 

«зрілим чоловіком» [3, с. 80 – 83]. Народження такої людини є справою благодаті, а тому 

воно може відбутися з будь-якою людиною, якою б грішною вона не була [3, с. 42 – 43]. 

Народження внутрішньої людини виникає внаслідок бажання самої людини та дії Бога.  

Ані людина сама, ані Бог самі по собі народити таку «сокровенну серця людину» не 

можуть [3, с. 43]. В останньому положенні проявляється православна установка Інокентія 

Пензенського, який наполегливо підкреслює: «Для народження його необхідна взаємна 

діяльність як із боку Божого, так із боку людини. Цей висновок потрібно зробити з того, що 

відродження приписується то Богові (Іез. 36:26), то людині (Іез. 18:31). Також і необхідна 

для відродження віра приписується людині (Іо 14:1), а між тим віра – дар Божий (Еф. 2:8 – 

9). Так само навернення – діло Боже і разом з тим – людське (Плач. 5:21, Іер. 31:18, Іез. 

18:20). […] У зачатті і народженні сокровенної серця людини Бог бере участь 

першопочатково (Еф. 1:4 – 5, Тіт. 2 : 11 – 12), активно (Флп. 2:13, Еф. 3:20-21), позитивно 

(Кол. 2:11, 1Кор. 3:7), а людина – як наслідок (2Кор. 3:4 – 5), підкорено (Іо. 15:5), негативно 

(Рим. 6:6 – 7, 9 – 12)» [3, с. 44 – 45]. Така аналітика духовного народження по суті 

православна, але за стилем викладу і доведення знаходиться під впливом лютеранської 

схоластики.  

Якщо духовне народження вже відбулося, то воно очевидне як радикальна зміна в 

духовному влаштуванні людини. «Сама дія, за якою «сокровенна серця людина» 

запліднюється і народжується, воістину є таємниця. Через цю дію у серці людини 

розпочинається царство Боже (Лк. 17:20 – 21), яке знаходиться під владою єдиного Бога 

Отця, у любові Сина його і у волі Духа Святого.  

Писання не залишає цієї таємниці без можливого пояснення, називаючи її наверненням 

до Бога (Іез. 18:30), пробудженням (Еф. 5:14), воскресінням із мертвих (Рим. 6:4), чи власне 

довершеною відданістю Ісусу Христу, поєднаною зі страхом і трепетом, твердим рішенням 

любити ближнього і любов’ю до Христа, без якої неможливо любити ближнього» [3, с. 46 – 
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47]. Духовне народження також очевидне ще й тому, що при такому народженні страждає 

«природна людина», яка теж народжує пасивно, коли Бог народжує.  

У новонародженій «внутрішній людині» довершеними стають усі здібності, раніше 

спотворені гріхом : розум, совість, воля, уява, пам’ять, відчуття. Така людина через 

причетність до благодаті має силу для духовної війни проти спокус і гріховних пристрастей 

[3, с. 60 – 79]. Дієвими засобами для зростання духовного життя І. Пензенський вважає 

певні духовні вправи, які є синтезом різних практик, відібраних ним із сучасного йому 

християнства різних конфесій.  

Серед описаних і проаналізованих ним з точки зору етичної користі духовних практик : 

щоденне покаяння, стримування плоті, читання Писання, творення заповідей, молитва, 

готовність допомогти іншому, гідне прийняття таїнств, наслідування Ісуса Христа, 

спілкування із святими людьми. Таким чином, І. Пензенський відтворив виникнення 

морального суб’єкта з точки зору православної етики, проаналізував основні аспекти життя 

цього суб’єкта, а саме – ті властивості, які проявляються у цьому суб’єкті при його 

духовному розвитку. Головною частиною етики, за Інокентієм Пензенським, є однак 

«Божественне правознавство», тобто знання Божих законів і «того, як узгоджувати свої дії з 

божественним законом» [3, с. 107]. У католицизмі поняття Божественного закону чи права 

відносилося власне до закону Писаного, на відміну від задуму Божого про справедливий 

порядок («вічний закон»), природного закону (що проявляється в інстинкті до життя, життя 

в родині, життя в соціумі), людського закону (прийняті державою закони).  

Інокентій Пензенський такі поділи, вслід за лютеранською схоластикою, заперечує і 

підкреслює єдність Божественного закону, як він виражений у Писанні та в практиці 

Церкви [3, с. 107 – 110]. Відповідно, «Божественне правознавство» можливе тому, що 

«сукупність божественних законів, різноманітно явлених світу що складають разом один 

закон Божий, можна назвати божественним правом» [3, с. 107].  

З поняттям етики закону тотожна для І. Пензенського етика обов’язків. «Предметом 

божественного правознавства є дії людей, які повинні узгоджуватися з законами 

божественними, чи інакше – обов’язки людей, і не будь-яких людей, а відроджених. Адже 

тільки такі люди через віру в Ісуса Христа можуть догоджати Богові і любити Його і 

ближнього, що складає виконання всього закону, і можуть просити і отримувати 

божественні сили для звершення добрих справ» [3, с. 107 – 108]. Для тих, хто містично 

народжений, Божий закон є дієвим дороговказом на шляху розвитку [3, с. 108]. А для тих, 

хто не пережив духовного народження, закон є вказівником на їх гріхи [3, с. 109]. Таке 

розрізнення двох функцій закону дозволяє уникати пастки лютеранської теології – коли 

цитуються слова ап. Павла про другу функцію закону і з’являється висновок про 

неможливість добрих справ на виконання закону взагалі.  

Добрі справи, згідно із законом, не можуть виконувати власне грішники, але духовно 

відроджені люди здатні на це [3, с. 108 – 109]. Цікаво, що аналогічно до протестантського 

богослов’я, І. Пензенський єдиним джерелом духовного закону називає Писання [3, с. 109]. 

Твори святих отців, екзегетів, філософів, теологів Інокентій відносить до допоміжних 

інструментів «божественного правознавства» [3, с. 109 – 110]. Інокентій Пензенський 

вважає, що «знання божественного правознавства є дуже корисним для відроджених, 

оскільки вказує їм шлях до святості; не відродженим, оскільки підштовхує їх до покаяння; 

громадянам і панам, оскільки узгоджує їх вигоди і поєднує у суспільство; государям, 

оскільки проповідує їм вічні закони; пастирям церкви, оскільки керує ними на всіх шляхах 

життя, підкріплює їх душевні сили і направляє до звершення усіх аскетичних подвигів» [3, 

с. 110]. Таким чином, православна етика повинна із Писання вивести норми практично для 

всіх сторін людського життя.  

Зараз лише іслам зберігає таке розуміння релігійного права, а християни в основному 

визнають розмежування релігійного та світського права. У випадку І. Пензенського, 

типовому для тогочасної православної етики, бачимо намагання створити етико-правові 

основи для практичної регуляції всього способу людського життя, всіх його сторін та 
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рівнів. «Бог має справедливі причини вимагати від людей послуху Собі згідно з правом 

верховної влади над всіма і всім, згідно з правом  

Творця людини і всього того, чим людина користується, згідно з правом збереження чи 

перманентного творення речей, згідно з правом управління всіма, навіть найменшими 

творіннями» [3, с. 114]. Божественне право має універсальний характер, оскільки йому 

зобов’язані підкорятися усі – і відроджені, і не відроджені – після того як божественний 

закон їм повідомлений [3, с. 115]. У своїй етиці закону І. Пензенський виділяє головний 

принцип, яким не є любов до Бога і ближнього, як зустрічаємо у Писанні, і не надбання 

чеснот, як було в добу Середньовіччя.  

Загальний принцип у І. Пензенського є більш формальним і міг би цілком підійти і для 

інших авраамічних релігій, але у їх сьогоднішньому стані, оскільки у минулому загальний 

принцип міг би звучати інакше, в залежності від історичних обставин, від того, на якому 

етапі духовного розвитку перебувало людство [3, с. 112 – 113]. Отож, І. Пензенський пише : 

«Принцип усіх Божественних законів, який визначає обов’язки людини, такий : усе, що 

вимагається від людини для досягнення довершеності у єдності з Богом, потрібно робити, а 

все, протилежне цьому, потрібно відкидати» [3, с. 114]. Але при цьому судити, що є 

сприятливим «для досягнення довершеності у єдності з Богом», а що – ні, має судити не 

сама людина і з свого розуму чи досвіду. Про це необхідно дізнаватися із Писання, в якому 

виражений Божий закон у його повноті.  

Відповідно до такого розуміння основного принципу божественного правознавства, 

цілком закономірно виникає і формула того, чим є «моральна дія», написана у дусі 

номіналізму і лютеранства. «Дії людські або узгоджуються, або не узгоджуються із законом 

Божим. Перші називаються добрими, а другі – злими» [3, с. 119]. Ця дефініція цілком 

повторює думку В. Окама і М. Лютера. Раціональні чи об’єктивні критерії добра і зла у 

такому випадку втрачаються, оскільки все залежить від інтерпретації Писання 

християнською спільнотою.  

Все це підводить до психологічного розуміння добра і зла, чесноти і гріха, злочину і 

святості. Так, І. Пензенський продовжує : «Навик добре чинити, який надбаний багатьма 

діями, є чеснотою. Чеснота ця, якщо розглядається стосовно Того, Хто має владу її від нас 

вимагати, називається правдою. Якщо ж чеснота розглядається стосовно до узгодження 

свого із законом Божим чи стосовно до своєї чистоти, що не має ніякої плями і пороку, то 

називається святістю. Навпаки, зле діяння є переступом закону, а тому – гріхом» [3, с. 122]. 

Змістовне вираження загального Божественного закону відбивається в конкретних 

обов’язках, сутністю яких, на думку І. Пензенського, є любов.  

Таким чином, принцип любові таки з’являється, але значно пізніше, вже як 

конкретизація закону, вираження його змісту. «Сутність обов’язків людини стосовно Бога, 

які визначаються Божественними законами, полягає у тому, щоб любити Бога всією 

душею» [3, с. 124]. Любов до Бога, однак, тут же прирівнюється до внутрішнього 

поклоніння Богові, яке містить у собі, крім любові, ще й «живе та дієве пізнання Бога» [3, с. 

124 – 125]. Дійсно, щоб любити Бога, потрібно хоча б частково знати Його, бажано 

безпосередньо. Свого часу це помітив Фома Аквінський, і цілком правильно ця думка була 

підхоплена І. Пензенським.  

Любов, як духовна навичка, породжує взірцеву християнську поведінку. Інокентій 

Пензенський пояснює це таким чином : «Власне любов до Бога – це духовне налаштування, 

що перетворилося у навичку, через яке душа прагне до Бога як до верховного і єдиного 

свого Блага, якого необхідно шукати цілісно і з усією ревністю. […] Таке налаштування 

душі чи виключне прагнення до Бога породжує дії : бажання усього Божественного, 

прагнення до дотримування Божих заповідей, щиру любов до всіх людей, свободу від 

рабського страху і при цьому, однак, стримування себе, тобто смирення, чи, як кажуть 

аскети, приниження себе перед Богом і людьми» [3, с. 127 – 128]. Любов та інші чесноти 

досягаються через духовні вправи.  

Часто ці духовні вправи І. Пензенського описуються за взірцем католицьких роздумів-
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медитацій і протестантської рішучості жити новим життям. У результаті духовних вправ і 

дії благодаті в душі людини від любові народжуються численні чесноти : страх Божий, 

надія на Бога, покірність Богові, віра в Бога, молитовність, як звертання до Бога у всіх 

потребах, молитовність, як постійна подяка Богові, молитовність, як спілкування із святими 

[3, с. 129 – 137]. За І. Пензенським усі ці чесноти є різновидами любові, її проявами, її 

функціями, при чому безпосередніми.  

Особливу цікавість для розуміння динаміки розвитку православної етики становлять 

випадки виведення з любові страху Божого і віри. На заваді першого твердження мало б 

стати знамените твердження ап. Іоанна «В любові немає страху, а, навпаки, досконала 

любов проганяє геть страх, бо страх має у собі кару, а хто боїться, той недосконалий у 

любові» (1Іо. 4:18). Інокентій Пензенський називає такий страх рабським і відрізняє від 

нього страх Бога, що породжується синівським любовним замилуванням.  

Цей страх, як чесноту благоговіння перед Святим, І. Пензенський описує так : «Страх 

Божий є різновид любові, яка споглядає всемогутність і правосуддя Божі, чи є 

благоговінням перед найвищою довершеністю і величчю Бога, що спонукають людину до 

всякого прославляння Бога і до залишення всього того, що може бути неприємним Богові» 

[3, с. 129]. Цей опис цікавий навіть у контексті сучасної релігієзнавчої аналітики 

нумінозного переживання, бо тут воно не є первинним, але виводиться з любові, як більш 

універсального релігійного ставлення до Божественного.  

Виведення з любові віри Інокентію вдається довести завдяки тому, що і любов, і віра, 

розглядаються як безпосередні способи єднання з Богом [3, с. 133]. У виведенні всіх чеснот 

із любові І. Пензенський розвиває думку ап. Іоанна, є вільним від аналогічних 

метафізичних спекуляцій Максима Сповідника (як і взагалі не звертає уваги на патристичну 

аналітику чеснот) і є попередником сучасної теології любові у тому її вигляді, як вона 

виражена у єпископа Олександра Семенова-Тянь-Шанського [1]. 

Зовнішнє благочестя, яке виявляється у словах і ділах подібно до внутрішнього, є 

обов’язковим для християнина, оскільки це ясно заповідано Писанням і є зовнішнім 

проявом любові. До зовнішнього благочестя І. Пензенський відносить визнання 

ортодоксального сповідання віри, а не лише такі практики, як піст, милостиню, церковне 

богослужіння, дотримування святкових днів та іконошанування. 

Крім обов’язків стосовно людського способу поведінки у відносинах із Богом, І. 

Пензенський описує як частину Божественного закону обов’язки людини стосовно неї 

самої, загальні та конкретні обов’язки щодо інших людей, родини, громадянські і церковні 

обов’язки [3]. Загальна схема обов’язків повторює порядок аналізу, запропонований ще 

Фомою Аквінським у «Сумі теології». Але усі обов’язки виводяться І. Пензенським із 

Писання, без використання посилань на природний закон, яких багато у Фоми Аквінського.  

Зокрема дискусійним І. Пензенський вважає питання про обов’язки людини стосовно 

самої себе. Інокентій Пензенський вважає, що цей обов’язок полягає «у постійному 

прагненні узгоджуватися із волею Божою у всьому» [3, с. 156]. Але наголошує також, що і в 

Писанні, і в традиції відомі інші версії трактування обов’язку людини стосовно себе. Перш 

за все, цей обов’язок може трактуватися як обов’язок «прагнення до святості, взірець якої 

святий Бог» [там само].  

Ця версія не суперечить власній версії Інокентія, а доповнює її, вказуючи на мету 

духовної турботи про себе, бо виконання волі Божої відновлює у повноті образ Божий у 

всіх здатностях людини і приводить до святості [3, с. 156 – 159]. Також обов’язок людини 

відносно неї самої може вбачатися у любові до самої себе, але тільки тоді, коли ця любов 

тлумачиться духовно і передбачає виконання волі Божої та абсолютну любов до Бога. 

«Любов до самого себе тільки тоді буває істинною і правильною, коли людина повністю 

прагне до того, щоб довершено усіма силами душі, всією істотою своєю любити Бога; і 

таким чином, любить себе в Богові та через Бога, тобто відкидає самого себе до того, що 

нічого не приписує собі, але усе – Богові; розпинає плоть і готовий втратити душу свою за 

Христа. А це означає те саме, що і прагнення у всьому узгоджуватися з волею Божою» [3, с. 
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156]. Загальні обов’язки стосовно інших людей І. Пензенський виводить із того, що 

християнин повинен мати любов до ближнього, як постійне етичне ставлення до інших, 

незалежно від обставин.  

Готовність до етичного ставлення повинна бути дієвою, постійною, безкорисливою. 

Адже «любов до ближнього є налаштування відродженої людини, що стало навичкою, 

через яке вона слідує волі Божій і, маючи взірцем любов Божу, любить усіх людей так, що 

як тільки з’являється предмет для любові, то людина тут же цю любов виявляє і самою 

справою проявляє. [...] Любов же заради вигоди не є істина любов, але любов фарисеїв та 

лицемірів» [3, с. 162 – 163]. Любов до всіх, як навичка, розвивається поступово, через 

звичку нікого не ображати, усіх вважати рівними собі, усім допомагати задля їх духовного і 

матеріального благополуччя, в міру своїх можливостей. 

Конкретні обов’язки описуються Інокентієм, як етикет православної людини у його 

найнеобхідніших проявах – від стриманості при розмовах до турботи про збереження 

чужого майна і до недопустимості визискування ближнього. Цікаво, що турбота про 

збереження чужого майна описується і як частина загальних обов’язків. В цілому І. 

Пензенський прагне запропонувати православному суспільству аналог протестантської 

етики суспільних та економічних відносин, виводячи все це з постулату необхідності 

реальної любові до ближнього [3]. У цьому проявляється прогресивний характер етичного 

мислення І. Пензенського.  

Етику родинних стосунків Інокентій будує не на легітимізації традицій, але на 

раціональному виведенні із Писання ідеалу родинного життя як вільного союзу свідомих і 

духовно розвинутих особистостей. Ідеал гармонійних і вільних стосунків у родині І. 

Пензенський вважає реалістичним і категорично вимагає його реалізації у всій повноті. 

Стосунків, подібних до родинних, пропонується мати і панам стосовно слуг, а слугам – 

стосовно панів.  

Цілком у дусі Аристотеля І. Пензенський визначає суспільство, яке до того ж ототожнює 

із державою у дусі полісного ідеалу. «Поєднання багатьох родин для допомоги спільними 

силами загальній безпеці і земному щастю називається суспільством чи державою» [3, с. 

183]. Оскільки суспільство – це поєднання родин та особистостей «знизу», то воно виникає 

у результаті договору. Тому держава – це «людське творіння», яке Бог лише благословляє. 

Аристотелівське вчення про державу Інокентієм осмислюється у дусі модерної 

європейської філософії, але на підкріплення усіх положень він намагається знайти хоча б 

мінімальні посилання з Писання. Визначення церкви взагалі дається І. Пензенським у дусі 

модерного індивідуалізму : «Церква, чи духовне суспільство, є єдність особистостей, 

взаємні відносини яких мають на меті вищий ступінь відновлення образу Божого чи 

єднання з Богом» [3, с. 187]. Специфічно православний характер вчення про державу і 

церкву виявляється лише в обґрунтуванні необхідності абсолютного послуху царю і 

церковним ієрархам, оскільки навіть при явній моральній та суспільній шкоді від таких 

правителів християни мають право лише молити Бога про заміну такого державного і 

церковного керівництва. 

Остання частина етичної системи Інокентія Пензенського аналізує «християнську 

розсудливість» [3, с. 191 – 202]. Необхідність такого аналізу викликана тим, що норми 

етики не можуть бути застосовувані формально чи автоматично. Адже стихія життя 

вимагає певного пристосування, переходу від етичного ідеалу до етичної практики. Зв’язки 

між знанням Божественного закону і християнською розсудливістю, аналогічні до зв’язків 

між формальною логікою та стихією живого мислення за Аристотелем. А саме, після 

зображення всієї логічної структури мислення у «Топіці», Аристотель показує специфіку 

живого, ситуативного мислення, яке вимагає не лише правильності, а й розсудливості. Крім 

теоретичної розсудливості, для суспільного життя необхідна і практична розсудливість, на 

цінність якої вказував ще Платон.  

Що ж до ролі розсудливості у православній етиці, то вона дозволяє відповісти на ті 

труднощі, які виникають при застосуванні християнської етики та аналогічні до проблем 
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при застосуванні етики І. Канта. Чи можна збрехати, ховаючи втікача від тих, хто його 

шукає, щоб убити? Формаліст І. Кант твердить, що людина ніколи не повинна брехати. І. 

Пензенський вважає, що у всіх таких випадках рішення мусить приймати сама людина, 

користуючись «християнською розсудливістю».  

Джерелом походження такої здатності у християнина І. Пензенський називає справді 

духовне народження і Бога, відсилаючи тим самим до першої частини свого твору, де 

описувалася «нова людина» у її відмінних рисах [3, с. 191 – 192]. Розсудливість звичайна, 

або світська, нічим не може допомогти людині, яка бажає до конкретних обставин свого 

життя застосувати загальні принципи православної етики. Розсудливість не може 

виникнути під впливом казуїстичних розглядів кожного випадку, як засобу навчання, але 

виникає із загального настрою відродженої духовно людини.  

Засобами ж розвитку такої розсудливості є читання Біблії, святих отців, церковної історії 

[3, с. 192 – 193]. У світлі всього сказаного стає зрозумілим те визначення, яке Інокентій дає 

християнській розсудливості : «Християнська розсудливість, чи інакше – розсудливість 

праведних людей, – це практичне знання, що навчає, яким чином кожний християнин може 

спрямовувати власні дії на користь і спасіння своєї душі та душ інших людей так, щоб із 

відхиленням від перешкод він у всьому якомога точніше досягав мети. Чи, як кажуть, деякі, 

християнська розсудливість – це знання про те, як застосовувати всезагальні християнські 

правила в конкретних обставинах» [3, с. 191]. Особливо потрібна християнська 

розсудливість священикам, але також мають володіти нею і миряни, застосовуючи її як у 

справах духовних, так і світських.  

Зокрема, І. Пензенський звертає особливу увагу на те, що за допомогою розсудливості 

можливо обмежувати людські бажання, оскільки людям властиво ставити нереальні цілі та 

намагатися їх досягти. Розсудливість для Інокентія стає гарантією християнського реалізму, 

оскільки, з одного боку, дозволяє уникати утопій, а з іншого – протистоїть релятивізму [3, 

с. 195 – 202]. «Теологія практична» І. Пензенського стала орієнтиром для наступних 

теоретиків у сфері православної етичної думки. Лише в етиці Інокентія Борисова 

(Херсонського) [4] досягається оригінальність думки, але вся вона була лише проектом у 

дусі романтизму в християнстві, а тому не справила ніякого впливу на історію православної 

етики. Інокентій Борисов і його сучасники І. Скворцов [8] та В. Бажанов основну увагу 

приділяють свободі людини, яку гостро відчувають, переживають у всій трагічності цієї 

свободи.  

Віра і совість (остання ототожнюється з моральним відчуттям, як вроджена схильність 

до добра і відраза від зла) дозволяють зорієнтуватися людині, в усьому спотвореній гріхом 

[2, с. 91 – 94]. Але романтичні відхилення не могли знищити загальної спрямованості на 

панування етики закону, і моральна теологія (етика) розглядалася у звичайних підручниках 

(П. Фівейського, П. Солярського [9], Н. Фаворова [11]) як наука «про Божий закон і 

виконання його» [2]. Щоправда, крім обов’язків по відношенню до Бога і ближнього, 

моральні теологи починають ґрунтовно аналізувати обов’язки по відношенню до себе, які 

включали турботу про душу, про тіло, про майно тощо [там само]. Античний ідеал турботи 

про себе тут знайшов практичне вираження, збалансовуючи етику, інакше людина 

описувалася б як така, що повинна усім пожертвувати Богові та ближнім і ніяк не 

турбуватися про власне спасіння та власний благий стан. 

Створити щось принципово нове, порівняно із «Теологією практичною» І. Пензенського, 

вдалося лише професору І. Янишеву [12; 13]. Саме І. Янишев здійснив наступний крок, 

побудувавши своє «Православно-християнське вчення про моральність» (видане у 1887 

році) за зразком світських етичних систем. Повне подолання етики закону в православному 

мисленні пізнього модерну вдалося здійснити лише єпископу Олександру Семенову-Тянь-

Шанському. В 1950-ті роки, в еміграції, єпископ Олександр видав «Православний 

катехізис», в якому все християнське вчення про Трійцю, Христа, Церкву, людину, світ, 

соціальну дійсність виводив з одного принципу «Бог є Любов». Частиною катехізису стала 

оригінальна етика закону любові.  
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Висновки. Православна етика модерну, як всебічно розвинута система, була створена 

Інокентієм Пензенським і включала в себе три частини : вчення про нову людину; вчення 

про Божественний закон і обов’язки людей; вчення про розсудливе узгодження своєї 

реальної поведінки з нормами Божественного закону і етичними обов’язками.  

Всеохоплююча система моральних приписів ґрунтується в Інокентія Пензенського за 

лютеранським взірцем цілком на Писанні, а вчення про природний етичний закон 

практично повністю ігнорується. 
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THE DEVELOPMENT OF ETHICS OF LAW AND OBLIGATIONS OF MODERN 

ORTHODOX THINKER INOKENTIY PENZENSKIY  

 

Many Orthodox thinkers of modernism developed the topic of the ethics of law and duty in the 

works, including F. Prokopovich, I. Voskresensky, P. Levshin, F. Gorsky, I. Khersonsky, I. 

Skvortsov, P. Feiveysky, P. Solarsky, I. Yanyshev, S. Starogorodsky, O. Semenov-Tyan-Shansky. 

This method of ethical thought – biblical in its essence and scholastic in style – reached scientific 

perfection in the works of Inokentiy Penzensky. The author created the Orthodox ethics of 

modernism as a fully developed system, which included three parts: the doctrine of a new person; 

the doctrine of the Divine Law and the duties of people; the doctrine of the rational reconciliation 

of one’s actual behavior with the rules of the Divine Law and ethical duties. His essay "Practical 

Theology" (published in 1847) contains the analysis of Christian anthropology as a general 

context for Orthodox ethics, a systematic statement of ethics of duties, a brief essay on Christian 

prudence. Quite in the spirit of Lutheranism, Inokentiy Penzensky argues, based on quotations 

from the Bible that human is completely distorted by sin, which one inherits from parents and can 

overcome only through holding a Christian life. I. Penzensky pays special attention to the fact that 

with the help of prudence it is possible to restrict human desires, since people tend to set 

unrealistic goals and try to achieve them. Only Professor I. Yanyshev succeeded in creating 

something fundamentally new, compared to "practical theology" of I. Penzensky. 

Key words: ethics of law, duty, moral theology, scholasticism, Christian anthropology, spiritual 

birth, repentance, communication with holy people, virtues.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР 

КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКОВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано розвиток структур католицьких церков на теренах сучасної 

Південної України від початку християнської доби до нашого часу. Його витлумачено у 

ширшому контексті політичних та культурних змін в Європі, що впливали на означений 

процес. Особливу увагу приділено витлумаченню його з політичними транформаціями, що 

визначили особливості становлення територіально-організаційних структур католицьких 

церков на Південній. Дослідницький акцент зроблено також на логіці еволюції церквами 

власної природи, що також відбивається на протіканні та розумінні цих 

процесів.Грунтовно висвітлено специфіку утворення структур Римо-Католицької Церкви 

та Східної Католицької Церкв (Української Греко-Католицької Церкви) на Півдні України. 

Ключові слова: Римо-Католицька Церква, католицькі церкв, Українська Греко-

Католицька Церква, католицизм, греко-католицизм, структурна територіально-

організаційна. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Історичний розвиток католицьких церков на 

Півдні України є чи не найменше вивченим сучасною релігієзнавчою думкою в Україні. 

Сталося це через декілька причин, серед яких дві – головні. По-перше, ці території 

тривалий час перебували під впливом Візантії, а потім Османської імперії, внаслідок чого – 

за декількома виключенями –католицькі спільноти були невеликі, мали локальне 

поширення та значення, а тому й залишалися поза увагою дослідників. По-друге, території 

північно-східного Причорномор’я сторіччями виступали ареною складних історичних 
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процесів, політичної нестабільності, під час яких не викристалізувалася писемними 

свідоцтвами, які ми могли б вважатися джерелами для вивчення цього питання [12; 13, 7]. 

Лише останні десятиріччя вже нова українська історична та релігієзнавча думка починає 

поволі звертатися до вивчення цього питання. Дотого ж московсько-російський імперсько-

ідеологічний чинник у науці та історії церкви зокрема, виключав можливість об’єктивного 

аналізу католицизму в Україні, а тим паче на Півдні.  

Мета статті. Протягом тисячорічної історії існування на Півдні України католики 

зробили величезний внесок в формування культурного, наукового, економічного життя 

цього регіону.Відтак метою цієї статті – з’ясування впливу суспільно-політичних 

трансформацій на розвиток організаційної структури католицьких церков на Півдні 

України. А тому в рамках дослідження розглянуто динаміку утворення католицьких 

церковних структур на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кропивницької 

областей та АР Крим. Означені терени відповідають канонічній території сучасних 

Одесько-Сімферопольській дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні, а також Одеського 

та Кримського екзархатів Української Греко-Католицької Церкви. Завдання статті 

полягають у визначенні основних етапів формування адміністративних католицьких 

структур на цій території, а від так і витлумачено особливостей їх розвитку.  

Ступінь розробки проблеми. Співвідношенню політичних трансформацій та розвитку 

релігійних структур, зокрема на теренах Південної України,присвячено публікації П. 

Яроцького, О. Ворон, С. Кияка, О. Недавньої, О. Баковецького, О. Лиценбергер, Е. 

Плесскія-Зебольда. Об’єктами їх наукового аналізу поставали римо-католицькі та греко-

католицькі релігійні організації, а тому автори доволі рельєфно унаочнили головні 

тенденції розвитку та інституалізації цих церков, визначивши специфіку їх адаптації в 

сучасному українському суспільстві. 

Виклад матеріалу.  

Перше тисячоріччя християнської ери пройшло під знаком єдності християнського світу. 

Попри численні схизми християнська церква відчувала себе єдиною. Протягом майже 

половини того багатовікового періоду, за які були скликані шість з семи спільних 

Вселенських соборів, греки і латиняни не мали між собою спілкування [8, с.30] Проте 

мусимо визнати, що «за цей час ні грекам, ні латинян не спадало на думку ставити під 

сумнів церковність один одного <...> вони продовжували вважати один одного Церквами-

Сестрами, які, по суті, складають одне ціле. І вони знову і знову докладали зусилля, щоб 

покласти край схизми »
 
[7, с.11]. 

Датою остаточного розділення прийнято вважати 1054 рік. І хоча з цього приводу 

ведеться багато дискусій, ми можемо, спрощуючи, стверджувати, що створення окремих 

«православних» та «католицьких» структур в Европі почалося з кінця першого тисячоріччя. 

Згодом як наслідок ці процеси перенеслися на землі, що цікавлять нас з огляду на предмет 

дослідження у рамках цієї статті під Католицькою церквою належить розуміти віросповідні 

спільноти латинського патріархату (тобто римо-католицькі) та Східні унійні церкви, що 

визнають примат єпископа Риму і зберігають з ним єдність віри та церковного устрою [14, 

с.1138]. 

Виникнення і розвиток католицьких структур в другому тисячоріччі нашої ери на 

території, що ми розглядаємо, йшло кількома шляхами й відображало динаміку політичних 

та суспільних процесів на карті Європи. На Півдні це була діяльність італійських місіонерів 

і колоністів, що спричинило розквіт католицьких структур на цих землях у першій половині 

другого тисячоріччя. Та внаслідок підкорення цих земель Османською імперією, 

християнське релігійне життя тут затихає на тривалий час, щоб наново відродитися лише на 

початку XIX сторіччя. З Півночі ці землі знаходилися на пограниччі Речі Посполитої та 

Османської імперії, а згодом перейшли під російське панування, в рамках якого відбулось 

переформатування католицьких структур, що оформилися на прилеглих землях. Врешті, з 

заходу землі, що потрапили у фокус нашого дослідження, в різний час підпорядковувалися 

угорським або польським церковним структурам.  
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Розвиток римо-католицьких церковних структур. 1204 року Константинополь впав 

під натиском хрестоносців. Його занепадЗбігся в часі з військово-політичною активністю 

на Кримському півострові Золотої Орди, яка прийшла зі Сходу, а також італійських 

колоністів і місіонерів, які прийшли з Заходу. На початку XIII ст. Крим опинився під 

владою Золотої Орди, після її розпаду – Кіпчацкої Орди. У 1427 році місцеві татари 

встановили власну державу – незалежне кримське ханство, кероване династією Гіреїв, яке 

проіснувало до 1783 р. зі столицею в Бахчисараї. 

Тоді ж – з кінця XII століття – низка італійських міст прводили активне політичне та 

економічне життя далеко за своїми межами, освоюючи нові колонії (в тому числі, й в 

Криму). Після зруйнування Константинополя венеціанці, які були союзниками 

хрестоносців в IV Хрестовому поході, отримали монопольне право торгівлі і колонізації в 

Причорномор'ї. Вони закріпилися в Солдаї (Судаку), а генуезьці 1226р. купили у 

татарського хана Оран-Тимура руїни й на їх місці побудували фортецю Кафу (Феодосія), 

що стала центром чорноморських володінь Генуї. Доволі швидко фортецю Кафу 

перетворили в найбільший транзитний центр міжнародної торгівлі і опорний пункт 

генуезьких колоній в Причорномор'ї. Її навіть називали Другою Генуеєю. Згодом 

суперництво між Венецією та Генуєю завершилося на користь Генуезької республіки, яка 

забезпечила собі цілковитий контроль над Чорним і Азовським морями. Генуезьці в Криму 

не тільки торгували. Вони принесли сюди і поширили по всьому Криму мистецтво садити 

виноград і навчили місцевих жителів багатьох ремесл, а головне – католицьку віру. Так у 

Криму вперше було створено повноцінну католицьку ієрархію в стислому значенні цього 

слова. Одна за одною повстають єпископські кафедри: 1318р. в Каффі (Феодосія), 1333р. – 

в Керчі, 1357р. – в Чембало (Балаклава), 1365р. – в Солдає (Судак). В XV сторіччі в Каффі 

було близько 20 католицьких церков та два монастирі [6]. 

Після розпаду Золотої Орди і створення Кримського ханства становище генуезьких 

колоній істотно не змінилося. Вони користувались тими ж привілеями, що й католицькі 

спільноти. У 1475 році півостровом заволоділи турки-османи, підкоривши собі Кримське 

ханство. Це призвело до згасання життя в генуезьких містах, перероблених на турецькі 

фортеці. Станом на 1578 р. в Каффі існувало тільки два латинських храми. 

До кінця XVIII сторіччя католицькі громади концентрувалися здебільшого на землях 

сучасної Правобережної України. Вони були організовані у три єпархіальні структури: 

Кам’янецька єпархія обіймала землі Поділля та підпорядковувалася Львівській митрополії; 

Луцька єпархія охоплювала Полісся, Підляшшя, Бразлавшини та Волині; до складу 

Київської єпархії входила Житомирщина, частина Волинської та південь Мінської губерній. 

Наприкінці XVIII сторіччя ці терени увійшли до складу Російської імперії. Це сталося 

внаслідок трьох поділів Польщі (1772, 1793, 1795 рр.) [1, с. 68-70]. 

Ці події, як і укази Катерини II та її наступників, призвели до пожвавлення міграційних 

процесів на Півдні Російської імперії. Внаслідок чого, на початку XIX сторіччя на землях 

Лівобережної та Слободської України, а також Північного Причерномор’я виникло багато 

католицьких громад, а згодом й повноцінні структури Католицької Церкви. 

Після перемоги над Кримським ханствомі приєднання до Російської імперії степів 

Північного Причорномор’я та Криму маніфестом Катерини II від 1783р. іноземців 

запрошували для освоєння захоплених земель. Мігранти принесли з собою й рідну віру, Так 

заново почали утворюватися католицькі громади. Здебільшого то були німецьки колоністи. 

Але на теренах сучасної Південної України оселилися й французи, італійці, литовці та 

поляки. Більщість з них приваблювали різні пільги, що надавала колоністам російська 

влада. Іншою причиною стало шукання кращої долі серед німецьких поселенців, які втікали 

з німецьких земель, де панувала політична нестабільність, зумовлених численними 

війнами. Католицькі громади збільшувалися також в результаті притоку військових, які 

брали участь у російсько-турецьких війнах і пізніше оселялися в Криму та на степових 

теренах Північного Причерномор’я. В наступні десятриріччя (особливо після повстань 

1830-1831 та 1863-1864 років) католицькі громади поповнювалися також полякамии.  
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Збільшення кількості вірян призвело до створення в 1847 році Херсонської римо-

католицької єпархії. Ідею встановлення єпископства зі столицею в Херсоні і резиденцією 

єпископа-помічника в Саратові підтримав цар Микола І. Згідно з конкордатом (1847) і 

відповідною папською буллою територія нової єпархії охоплювала: Херсонську, 

Катеринославську, Саратовську, Кримську та Астраханську губернії, а також Кавказьке 

генерал-губернаторство та Бессарабію. Після Могилевського архієпископства це була 

найбільша римо-католицька єпархія в Росії, а головними місцями розселення католиків 

стали Саратов і Одеса. 

Першим єпископом Херсонської єпархії папа призначив домініканця Фердинанда Кана, а 

суфраганом (помічником) Вікентія Ліпського. Місцем перебування єпископа було обрано 

Херсон. Але проти цього виступив херсонський православний єпископ, тому управління 

єпархією було перенесли в Тирасполь, в якому не було а ні католицького храму, а нібудь-

яких інших необхідних приміщень для функціонування церкви[4, с. 99-107]. 

Відповідно й єпархію перейменували в Тираспольську. Через непідготовленість 

Тирасполя до облаштування єпархіального управління, консисторію перенесли до 

Саратова, залишивши назву єпархії – Тираспольська. Саратовський костел став 

кафедральним собором. Зі створенням Тираспольської єпархії в Одесі висунули створити 

деканат для організіції парафіяльних церков, більшість з яких перебували в німецьких 

колоніях. Як самостійний деканат Тираспольської єпархі, Одеса, разом з колоніями, 

існувала з 1857 до 1926 року.  

У 1917 році Тираспольський єпископ Йосип Кесслер ухвалив рішення зробити Одесу 

місцем перебування єпископа. Але переміщення управління єпархії та семінарії вияіилося 

нелегким завданням. Ситуацію ускладнювало важке політичне становище. У січні 1920 р. 

єпископЙосип І. Кесслер залишив Одесу. За часів радянської влади католицьке управління 

було реорганізовано, замість двох деканатів – Одеського та Миколаївського – були створені 

три: Березанський, Одеський і Кучурганський (1926).  

Північна частина території, якій присвячено нашу статтю в епоху Середньовіччя входила 

до складу Великого князівства Литовського та підлягала під юрисдикцію кам’янецького 

єпископа. Але фактично аж до XIX сторіччя тут не була створена стала мережа 

католицьких спільнот. Західна частина (Бессарабія) колись була частиною Серецької 

єпархії (вона існувала з кінця 14-го і аж до початку 16-го століття) в межах кордонів 

молдавського князівства. За часів Речі Посполитої там була церковна місія, а з 1571 року 

цими областями опікувалися єпископи Каменец-Подільського і Львова; з 1621 р.вони увіши 

під юрисдикцію львівської митрополії. Наприкінці XVI століття на її місці було створено 

Баківську єпархію – з 17 століття в Польщі. В 1370 році тут виникає Серецька єпархія [16, 

с. 182-186; 17, с. 48]. 

 Після отримання Росією від Туруів Бесарабії (1812) Баковська єпархія увівійшла до 

складу Кам’янецької, а після утворення Тираспольської (Херсонської) єпархії – до її складу 

[15, с. 249-250]. 

Зі встановлення радянського режиму за перші двадцять років свого існування йому 

вдалося ліквідувати на території Радянського Союзу більшість структур Католицької 

Церкви, що існували тут протягом століть. У 1935-1936 рр. прокотилася хвиля штучних 

процесів, під час яких священнослужителів і мирян звинувачували в створенні 

фашистських угруповань. Останній Апостольський адміністратор південної частини 

Тираспольської єпархії єпископ Олександр Фрізон був заарештований 15 жовтня 1935 р., а 

17 березня 1936 року йому винесли смертний вирок, який привели до виконання 20 червня 

1937 р. Станом на 1937 р. в СРСР залишалося тільки 10 священиків, більшість з яких вже в 

наступному році було заарештовано і засуджено якщо не до смерті, то до концтаборів на 

багато років. У 1937-1938 рр. радянська тоталітарна машина репресувала більшу частину 

католицьких вірян в рамках національних операцій – «польської» і «німецької». У 1958 р. 

почалася нова хвиля гонінь на Церкву загалом і католицьку зокрема. Під час цієї кампанії 

по всьому Радянському Союзу було закрили близько 14 тисяч храмів. На 1972 р. в Україні 
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їх налічувалося сього 97. На території сучасної Одесько-Сімферопольської єпархії діяв 

лише один храм – церква св. Апостола Петра в Одесі, де служив о. Тадеуш Хоппе. 

Зміни, що відбулися в українському суспільстві на рубежі 80-90-х років минулого 

століття, не оминули й Католицьку Церкву. Колишня Тираспольська єпархія опинилася на 

території трьох незалежних держав: Молдови, Росії та України. 

У 1991 році Папа Іван Павло II призначив перших латинських ієрархів для незалежної 

України і цим частково відтворив структури Католицької Церкви, які були майже вщент 

знищені радянським комуністичним режимом. Тоді ж землі історичної Тираспольської 

єпархії, що опинилися в Україні, було включено до складу Кам'янець-Подільської єпархії, 

яку багато років очолював єпископ Ян Ольшанський.  

Розвиток демократичних процесів в незалежній Україні сприяв нормалізації церковного 

життя і зокрема католиків. Тому 4 травня 2002 р. Святіший Отець возвів українську 

частину історичної Тираспольської єпархії в ранг Одесько-Сімферопольської єпархії, до 

складу якої увійшли Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська області, а також 

Автономна Республіка Крим. Правлячим єпископом єпархії Іоан ПвлоІІ призначив отця 

Броніслава Бернацького.  

Розвиток структур Української Греко-Католицької Церкви. На початку XX століття 

структура Української Греко-Католицької Церкви існувала на території нинішніх західних 

областей України (які входили тоді до складу Другої Речі Посполитої) складалася з трьох 

єпархій: Львівської, Івано-Франківської (Станіславівської) та Перемишльської. Вони 

об'єднувалися в галицько-львівські церковній провінції, яку очолював львівський 

архієпископ Андрей граф Шептицький (Роман Марія Александр). Він мав титул 

митрополита Галичини і єпископа Кам'янець-Подільського. Хоча в силу історичних 

обставин Греко-Католицька Церква зосередилася здебільшого в Західній Україні (Галичина 

і Закарпаття), вона, тим не менш, розповсюджувалася й на схід від Галичини. Важливу роль 

в цьому зіграло створення таємної церковної адміністрації в СРСР під керівництвом 

екзарха Леоніда Федорова [2]. Зміна державних кордонів в цьому регіоні після Другої 

світової війни та ліквідація УГКЦ на території СРСР відбилася також і на територіально-

адміністративній організації Католицької Церкви. 2 квітня 1996 р. з метою поліпшення 

духовного піклування про віруючих, які проживають на інших територіях України (де після 

смерті останнього Київського греко-католицького митрополита в 1839 р. Греко-Католицька 

Церква була повністю заборонена), Святіший Отець Іван Павло ΙΙ дав згоду на створення 

екзархату Києва-Вишгорода. Про це його просив Синод Єпископів Української Греко-

Католицької Церкви. Серед інших до її складу увійшли Автономна Республіка Крим, 

Миколаївська, Одеська та Херсонська області [3, с. 97-98]. 

28 липня 2003р. рішенням Синоду УГКЦ було засновано Одесько-Кримський екзархат 

шляхом відокремлення з архієпископського екзархату Києва – Вишгорода (Сятої – 

Архиєпархія Києва),у склад якого увійшли Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Кіровоградська областіАвтономна Республіка Крим. Екзархом було призначено єпископа 

Василя Івасюка. 13 лютого 2014 року Одесько-Кримський екзархат вирішили розділити на 

Одеський і Кримський [5; 9; 10; 11]. Одеський екзархат очолив єпископ Михайло Бубній, а 

Кримський – наразі залишається вакантним (тимчасовим адміністратором його є колишній 

глава Одесько-Кримського екзархату Василь Івасюк). 

Висновки. Отже, дослідивши розвиток структур Католицьких Церков на півдні сучасної 

України ми можемо зробити висновки, що: 

─ історія формування римо-католицьких структур нараховує понад 1000 років, вона 

пов’язана із процесами економічної чи політичної міграції представників європейських 

народів (італійці, німці, французи, поляки), які створювали громади, що стали фундаментом 

для подальшого розвитку ієрархічних структур; 

─ розвиток цих структур відбувався за двома підрядними напрямками: з півдня на північ 

(з Криму) та з північного заходу на південний схід (шляхом поширення територій 

церковних адміністрацій, що в різний час перебували під угорською та польскою 
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коронами); 

─ історія формування греко-католицьких структур не лише не така тривала в часі; а й в 

динаміці розвитку, оскільки її структури не лише мало розвинені, а й слабо помітні своїм 

впливом; 

─ розвиток структур УГКЦ відбувається шляхом просування на Південь з земель 

Центральної України; 

─ на розвиток територіально-організаційних структур обох церков безпосередньо 

впливаютьполітичні обставини; 

─ територіально-організаційні церковні структури деякий час зберігають певну інерцію 

і ще можуть відповідати неіснуючим геополітичним реаліям; згодом вони приймають 

кордони, що відповідають державно-адміністративному поділу.  

Варто відзначити, що для віруючих католиків (як РКЦ так і УГКЦ) із проголошенням 

незалежності України створено нові сприятливі умови для територіально-організаційний 

розбудови їхньої інфраструктури. 
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ЕСТЕТИКО-РЕЛІГІЙНА ЄДНІСТЬ В ОБРАЗАХ ТА СМИСЛАХ СХІДНОГО 

МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ БУДДИЗМУ)  

 

У статті приділено увагу специфіці функціонування й трансформації образів та 
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символів релігійного мистецтва орієнтальної релігійної спадщини. Констатується 

істотне зростання під впливом технологізації, інформатизації та глобалізації 

зацікавленості формами збереження життєвості традиційних сакральних символів. 

Авторка бере до уваги те, що фактом сьогодення є неминучість взаємодії ідей та 

цінностей східної і західної цивілізацій. Багато в чому ця взаємодія реалізується і через 

форми трансляції відповідних буддійських смислів у західні мистецькі практики, а також 

через використання в традиційному буддійському мистецтві елементів європейських 

художніх засобів. У статті аналізуються провідні відгалуження буддійської художньої 

культури та їхня трансформація в контексті сьогодення. Дослідниця інтерпретує форми 

культивування сучасними митцями ряду традиційних буддійських сакральних смислів. 

Серед аналізованих форм буддійського релігійного мистецтва – художня структура і 

духовний зміст таких артефактів, як ступа, танка, скульптурні зображення Будди, 

манера читання молитов (горловий чернечий спів), сад каміння, садове мистецтво. У 

дослідженні реалізовано міждисциплінарну координацію філософії релігії, культурології, 

мистецтвознавства та естетики.  

Ключові слова: культура, Схід, цивілізація, релігія, буддизм, Будда, гармонія, 

сакральність, мистецтво, трансцендентність, нірвана, медитація, символ, цінності, танка, 

ступа. 

 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. У сучасному світі Схід і його 

культура мають неабияку значущість. Актуалізують цю значущість трансформації 

економіко-ресурсної і політичної ситуації сьогодення, але, звісно, не тільки вони. 

Смисложиттєві запити сучасної, зокрема, й західної людини, співзвучні внутрішньому 

духові цілої низки інтенцій традиційної культури Сходу. Алей самі країни Сходу, зазнаючи 

доволі інтенсивних трансформацій і модифікацій освяченого віками життєвого устрою, 

переймаються питанням збереження традиційних імпульсів у культурі. Одним з осердь 

традиційних смислів у культурі є релігійне мистецтво, воно –чинник збереження 

світоглядної ідентичності відповідних народів. А енергії його образів і символів, 

імплантовані в побут і навіть буденність, програмують особливий ментальний лад цих 

народів. Тож розкодовуючи смисли релігійного мистецтва, мимоволі наближаємось до 

глибшого розуміння духовних можливостей східних народів у контексті новітніх 

цивілізаційних процесів.  

Мета статті: шляхом осмислення ціннісних векторів функціонування східного 

релігійного мистецтва, зокрема, й буддійського, обґрунтувати єдність художніх і релігійних 

мотивацій в ньому та висвітлити тенденції традиційних і сучасних форм функціонування 

цієї єдності. 

Дослідження спирається на аналіз першоджерел (Мірча Еліаде «Міф про вічне 

повернення» [13],Цзонхава «Правильне сприйняття тридцяти п’яти Будд» [10]), Т. 

Бурхардта («Сакральне мистецтво Сходу і Заходу. Принципи і методи» [2]), а також 

наукових праць щодо мистецтва та релігії, зокрема, Г. Зубко (курс лекцій «Мистецтво 

Сходу» [5]), Л. Васильєва («Історія релігій Сходу: релігійно-культурні традиції і соціум» 

[3]), О. Бродецького («Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей» [1]), М. 

Чікарькової («Сучасна культура: проблеми аксіології та термінології» [11]) та ін.  

Виклад основного матеріалу. Як вважає Л. Васильєв, «саме релігія, і санкціонована 

нею традиція багато в чому визначає виразність тієї чи іншої цивілізації. У житті 

суспільства, в історії й культурі народу (йдеться здебільшого про докапіталістичні 

суспільства), вона відігравала вагому роль: і християнство, і іслам, і індо-буддизм, і (якщо 

торкнутися Далекого Сходу) конфуціанство – всі ці доктрини разом з місцевими релігіями 

на зразок даосизму, синтоїзму, джайнізму такою мірою чітко визначили обличчя певної 

цивілізації, що можуть вважатися її «візитівкою» [3, с. 19]. І з огляду на невідворотну 

технологізацію світу (зокрема, західного) цивілізації Сходу стоять перед питанням: як 

краще впровадити нове, не втративши давнього? І шукаючи відповіді на це питання, Схід 
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апелює до смислових резонансів національних традицій, сформованих саме в релігійному 

горнилі.  

Яку ж роль відігравала релігія на Сході? По-перше, в ній набувала сакралізації політична 

влада, нерідко походженню правителя і його династії надавалися «божественні» імпульси. 

Тож і сама особа володаря ставала чимось набагато більшим, ніж індивід, наділений 

функцією управління. Правитель поставав як сакральний символ. Також релігія давала 

санкції і табу, котрі мали гарантувати несхитність соціального устрою та структури. 

Реалізуючи щодо держави й суспільства «цементуючий» ефект, релігія, звісно, здійснювала 

це в різних умовах і культурних середовищах по-різному. Та й сила її захисної потужності 

варіювалася – залежно від низки і внутрішньо-релігійних і зовнішньо-соціальних чинників.  

Справді, далеко не однаковою була міра участі релігійних систем у зміцненні 

традиційної суспільної системи та політичної влади. Доволі виразно тут даються взнаки 

відмінності між Китаєм і Індією. У Китаї релігія здебільшого мала націленість на державно-

політичне регулювання й, по суті, ставала ідеологічною платформою влади. Так, зрештою, 

є й сьогодні щодо конфуціанства, яке, по суті, повернулося в Китаї до роліідеологічного 

регулятивна, хоч формально такою декларується комуністична ідеологія. Але вона там вже 

настільки змодифікувалася під впливом саме конфуціанства, що має мало спільного з 

класичним марксизмом. Тим часом в Індії релігія прямо не ставала ідеологічним «сервісом» 

для політичної влади. Вона хоч і не була цілком індиферентною до держави, але й не 

зливалася з її конкретними політичними та етичними директивами. Держави (які часто були 

роздрібнеими), отже, там постійно перебували у флуктуації між виникненням і занепадом, 

відзначалися низьким рівнем міцності й стабільності. Але якщо говорити про 

надполітичний контекст ролі релігії щодо індійської соціальної і культурної специфіки, то 

тут релігія функціонувала домінантно. Незважаючи на часту й легку зміну політичної 

влади, переструктурування географічних меж тих чи інших індійських державних утворень, 

варнова структура як провідний соціальний масив зберігалася в Індії впродовж тисячоліть, 

та її базиси (принаймні в ментальному і ціннісно-поведінковому форматі) подекуди міцні й 

сьогодні.  

Як зазначає О. Бродецький, «релігійні цінності залишаються, поза сумнівом, потужним 

мотиваційним чинником людської комунікації, соціальної взаємодії, самоусвідомлення 

людей практично у всіх цивілізаційних ареалах» [1, ст. 58]. Але, на відміну від Заходу, 

культура Сходу законсервувала традиційні цінності й норми в набагато більш 

автентичному форматі і релевантності їхньому первісному, одвічному духові. Регулятивно-

ціннісне санкціонування з боку релігії покликане створити у вірян постійне відчуття 

присутності сакральних чинників у житті її соціальної спільноти. Цьому служить і система 

релігійних свят та обрядів, узгоджених з богослужбовими практиками та їхніми чітко 

структурованими циклами. Релігійні інституції виконують функцію такого собі 

колективного життєвого «наставника» і для особистості, і для громади. Як наголошує Е. 

Манзанов: «будь-яка людина, яка включається в діяльність певного релігійного інституту, 

мусить виконувати відповідні вимоги. Якщо людина належно не виконує передбачені 

релігійним інститутом соціальні функції й ролі, то її можуть позбавити соціального статусу. 

Для виконання своїх функцій релігійний інститут утворює необхідні установи, в межах 

яких організовується його діяльність» [9, c. 19]. 

Емоційний та ритуалістично-діяльнісний формат такого регулювання й ціннісної 

інкорпорації особи в соціальну структуру забезпечує саме релігійне мистецтво. Мистецтво 

Сходу, хай навіть і створюване сьогодні, але при цьому закорінене у традиції, – архетипічно 

дуже близьке до того мистецтва, яке виникало в давнину. Маємо на увазі його глибинну 

спорідненість із давнім мистецтвом, невіддільним від міфологічного сприймання та із-

середини пронизаним прагненням до сакрального. А як доводив славетний релігієзнавець, 

філософ та етнолог Мірча Еліаде, будь-яка діяльність людини в давнину була священною і 

безпосередньо узгоджувалася з ієрархією сакральних смислів. «У давнину взагалі не було 

власне профанної діяльності» [13, с. 30].  
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Тож якщо нерідко мета сучасного мистецтва – це лише розважати, то мистецтво давнє 

корелювалося в усіма життєвими настановами людини й вибудовувалося в єдину систему 

духовних цінностей, маючи особливі соціально-сакральні функції. Адже, як слушно пише 

М. Чікарькова, «культура завжди розвивається між двома полюсами – сакралізацією та 

секуляризацією, причому у будь-яку епоху й у будь-якому суспільстві завжди будуть наявні 

обидва» [11, с. 52]. І хоч естетичне задоволення не позиціювалося як головний горизонт 

мистецтва Сходу, однак воно було невіддільно пов’язане з інтенцією краси. Адже 

стародавній митець творив, щоб прояснити людям відблиски трансцендентності. А 

оскільки трансцендентність розглядалася як повнота буттєвих сил, то її маніфестація 

мимоволі оцінювалася як краса.  

Т. Буркхардт розгортав думку, що призначення сакрального мистецтва полягає не в 

тому, щоб збурювати відчуттячи транслювати враження заради них самих. Адже воно є 

резервуаром символів, і для нього цілком достатніми видаються прості й споконвічні 

засоби [Див.: 2, c. 7]. Це значить, що східний митець усвідомлює свою творчість не в 

аспекті мети замилувати й захопити глядача своєю майстерністю та подарувати йому емоції 

радості й насолоди в їхньому земному форматі. Навіть якщо це, за фактом, і відбувається 

при сприйманні творів мистецтва, –все ж не в цьому сам митець бачить свій провідний 

обрій. Головне у мистецтві для нього – це шлях власного духовного пошуку, прагнення 

збагнути вічні істини і таємниці буття. Мистецтво стає медіатором між божественним і 

земним. Та й власне його динамічна, жива образна структура для того й культивується, щоб 

цей зв'язок повсякчас відтворювати: енергетизувати присутність сакрального в людському 

досвіді, а отже, робити сакральне внутрішньо близьким для людини. До того ж, як 

підкреслює О. Бродецький, «чим більше у релігійних традиціях заохочується популяризація 

не стільки догматичних речей, а й мистецтва даної релігії, тим більше в цієї традиції є 

можливостей кристалізувати й практично актуалізувати загальнолюдський моральний 

стрижень свого вчення, придатний до ціннісної синергії з аналогічним ресурсом інших 

релігій» [1, c. 95].  

Чимало прикладів окресленої естетико-онтологічної злитності виявляємо в мистецтві 

буддизму. Унікальність і глибина естетичної культури цілого ряду країн своєю 

цивілізаційною дієвістю завдячує саме буддизмові. Тож спинімо увагу на деяких 

характерних структурах буддійського художнього мислення.  

Оскільки, кінцева мета буддизму – вихід за межі суєтного світу речовинної 

прив’язаності, досягнення нірвани, то це вимагає створення піднесених образів, більш 

витончених, ніж реальні. Танка – це «іконографічне» зображення, яке використовується в 

буддійських практиках для візуальної опори. Виконується на різних видах тканини: 

льняній, бавовняний, шовковій. Застосовувалися мінеральні фарби, або ж фарби з 

рослинної сировини: листочків, корінців. Зображена на танці сакральна Істота має бути 

промальована золотом. Відтак танка освячується ламою під час спеціального релігійного 

обряду. На тканинному субстраті танки зазвичай зображуються будди, великі вчителі, 

буддійські святі. Танки були, по суті, символами сакрально спрямованої думки. Їх 

замовляли як для храмових потреб, так і для, на перший погляд, світських. Але сам факт 

використання цих релігійних сюжетів у звичному побуті свідчив про пронизаність усього 

досвіду релігійною присутністю. Донедавна танкографія розвивалася в Тибеті. Але не 

здобувши державної підтримки, це мистецтво там згасло, натомість почало розвиватися в 

Північній Індії (в середині минулого століття значна кількість тибетців мусила покинути 

свої домівки внаслідок китайської агресії).  

Прикметою будь-якої буддійської споруди є навіюване її структурою враження гармонії 

з природою, злиття з нею, налаштування на медитацію та спокій. Першими архітектурними 

спорудами буддизму виявилися ступи. Переважно у ступах наявна квадратна чи кругла 

основа, баштоподібна середня частина, шпилястий верх. Тобто вже зовнішня виразність 

ступи символізує динаміку поглиблення в сакральному смислошуканні. Найбільша ступа на 

Землі – Боробудур – перебуває на остові Ява. Ступа – в перекладі з санскриту означає 
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«Вершина» [7]. Частини ступи означають різні елементи: основа – земля; сходи – вода, 

півкулі – вогонь; шпиль – повітря, вершина –простір. Ступа є вертикальною моделлю 

світобудови. І будівництво ступи, про що пише у своєму трактаті Цзонхава, є могутнім 

духовним вчинком: «Той, хто, вмивши тіло, своїми руками збудував ступу, то, навіть якщо 

він вчинив 5 смертних гріхів, досягає ідеалу» [10, c. 176].  

Згідно з буддійськими віруваннями, ступи наснажені містичними імпульсами добра, 

зараджують людям внутрішньо гармонізуватися та очиститися. Позитивно сприймаються 

пожертви (дарування) на побудову і ремонт ступ. Трапляються випадки, коли будівництво 

ступи оплачує один меценат. А от знищення ступ – «один з 5 гріхів смертних гріхів». 

Руйнування ступи вважається «діянням, тотожним пролиттю крові Будди, і тягне за собою 

невідворотне переродження в пеклі відразу після цього життя» [10, с. 107]. 

Коли буддійська ойкумена стала розростатися монастирями – саме ступа посідала 

центральне місце комплексу й була об’єктом поклонінням в ньому. Чітка планомірність, на 

якій ґрунтується створення проекту і процес побудови монастирських споруд, ніби 

підкреслюють притаманну буддистам настанову самоорганізованості й самодисципліни. 

Недаремно ж дослідники (наприклад, Г. Зубко) наголошують, що «мистецтво буддизму 

надавало найважливіше місце відображенню індивідуального прагнення людини до 

досконалості» [6, ст. 55]. Спершу – центральні Південні ворота. Далі – ступа. Потім, 

головний храм, приміщення для проповідей, північні ворота, дзвіниці, службові будови для 

ченців, бібліотека. Хоч розташування споруд могло змінюватися, однак, незмінною була 

наявність стежки, рухаючись якою слід було робити ритуальні обходження споруд за 

годинниковою стрілкою. Як пише О. Хижняк: «таке обґрунтування спорудження ступ стало 

важливим кроком на шляху до зв'язування ступи з Дхармою і можливістю досягнення 

нірвани [4, с. 154]. 

Щодо скульптури – зазвичай у головному залі храму на узвишші розташовували статую 

Будди, або одного з бодхісатв. У стінах залу розташовані ніші, де стоять статуї буддійських 

божеств. На стінах – танка. Розміри скульптур у буддизмі різні – від двох сантиметрів до 

п’ятдесяти метрів. Традиція створювати статуї має свої першоджерела і у словах самого 

Будди. Адже в релігійних текстах є фрагменти, де він закликає виготовляти їх для 

ритуального вшанування будд, котрі вже здобули нірвану. Трансформувалося й 

пріоритетне застосування матеріалу, з якого робилися статуї – спершу домінувало дерево, 

пізніше – камінь.  

Ще одна унікальність буддизму – це манера читання молитов, що може служити 

окремим напрямком мистецтва – горловий спів ченців. Витоки цієї традиції – в тибетських 

монастирях, звідки вона поширилася серед інших народів монгольського і тюркського 

походження. Ченці використовували такий спів, щоб закликати гнівних божеств-

покровителів. Буддисти вважають, що горловий спів, схожий на рик, прийшов від бога 

смерті Ями [Див.: 10]. Таким звуком монахи ніби жахають злих духів, тож вважають, що 

він сприяє очищенню та зціленню. З погляду фізіології коротко це пояснюється так: під час 

начитування мантр горловим співом сповільнюються дихання і всі процеси в організмі, 

відбувається вивільнення енергії, а отже, – стан здоров'я поступово покращується. 

Музичні інструменти в буддизмі використовуються під час богослужінь, ритуалів, 

релігійних процесів, містерій Цам. Одночасно можуть бути застосовані до 50 музичних 

інструментів. Серед них є й дуже нестандартні – наприклад дерев’яна риба, по якій слід 

бити палкою (використовують у Китаї), або ж ріжки з людських кісток (Тибет).  

Вартий згадки й такий феномен мистецької спадщини сходу, як буддійське садове 

мистецтво. Зародившись в Індії при храмах, воно поширилося в інші буддійські країни. У 

кожній з цих країн воно має свій колорит і, крім функціонально-споживчого призначення, 

має й особливу систему символічних релігійних значень. Трепет ставлення буддистів до 

природи, їхнє переконання щодо природи як досконалого носія краси виявляється в тому, 

що буддійські садівники прагнуть не «поліпшити» щось у природі, а лише сконцентрувати 

увагу на вже наявній красі, використати її як візуальну метафору сподівання на спасіння. 
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Поширений у буддизмі і сад каміння. Зазвичай, як пише Е. Малініна, це «рівний 

майданчик, більша частина якого засипана піском або галькою. Але головним елементом є, 

на перший погляд, хаотично розкидані на ній групи неотесаного каміння. Однак, безладом 

цей сад тільки здається, адже всі композиції підпорядковуються відповідним правилам, які 

випливають зі світоглядних концепцій дзен-буддизму» [8, c. 178]. Каміння у групах 

розташовуються по три, відповідно до буддійської тріади. Поверхня саду, як вважається, 

служить символом океану, каміння – метафори островів. Водночас фантазія відвідувача 

може варіювати цю символіку – залежно від індивідуального сприймання та конкретних 

форм і фігур конкретного саду. У садах каміння домінантною емоційно-смисловою 

атмосферою є медитативне налаштування, покликане відгородити людину від метушні 

мирського виру та буденних клопотів трішни (вогню егоїстичних пристрастей). 

Буддійські традиційні цінності, безперечно, осягаються та презентуються і сучасним 

західним мистецтвом. Привертають, зокрема, увагу та мають культурологічний резонанс 

відео-інсталяції Білла Віоли; скульптурні витвори Джона Коннела; мультимедійний арт-

проект «Час є пам'ять» Аллана Грехема. Сприяють комунікації митців буддійської 

світоглядноїорбіти та популяризації їхніх доробків «Асоціація буддійських художників» і 

буддійський фестиваль мистецтв «Лотос у квітці» (Велика Британія).  

Буддійські смисли у мистецтві яскраво представлені і у творчості сучасних митців 

Тибету. Нова генерація художників тут вміло наснажує сакральними смислами новітні 

форми та сьогоденну художню виразність. Це і Чог’ял Рінпоче, Гейд, Дедрон, Гонкар 

Г’яцо, Церінг Н’яндака, Лобсан Г’яцо, Норбу, Пема Доньє Нюнг’ї. Їхні витоври допускають 

неоднозначне сприймання й витлумачення (як, зрештою, і все в сучасному мистецтві). 

Сюжетність часто розгортається і довкола животрепетних соціальних колізій життя 

відповідних країн (як-от, проблема зникнення культури монахів тощо). Але форма цих 

творів часто доволі новаторська. Наприклад, даються взнаки імпресіонізм Церінга Н’яндака 

(картини «На велосипеді», «Фобія поліції»), концептуалізм ГонкараГ’яцо («Шамбала 

новітнього часу», «Почекайте, поки я цілую небо»), гумористина картина «Будда – 

покемон» (Будду митець називає своєю «Музою»)), сюрреалізм Норбу («Стоячи 

перебуваю»), поп-арт Лобзана Г’яцо («Великий V Далай-Лама»). У свою чергу Рінпоче і 

Ньюнг’ї продовжують традиції, започатковані у класичній танці, і послуговуються 

традиційним матеріалом та інструментарієм. Але загалом прагнення здійснити демаркацію 

«традиційне – сучасне» при оцінці цих творів мистецтва – річ майже нездійсненна і 

абстрактна. Наприклад, «Новий Завіт» Гейда комбінує традиційні друковані сторінки 

релігійних текстів і сучасні зображення. Тензин Норму Лама поєднує техніку виготовлення 

танки з нестандартним символізмом та алюзіями, продиктованими сьогоденням. Шерпа, 

маніфестуючи проблеми діаспори і застерігаючи від подальшої втрати культурних надбань, 

використовує для увиразнення цього образи духів, божеств і демонів тибетського буддизму. 

У триптиху Пемба Вангду «Хіть, заздрість, ревність» набувають нової актуалізації графічні 

стилі гімалайського буддизму та застосовуються технічні і художні напрацювання 

відповідного «іконописного» канону. 

Висновки. Це все свідчить про взаємодію традиційного буддійського мистецтва із 

віяннями сучасної художньої свідомості та виникнення на цьому ґрунті нових цікавих 

образних форм та естетичних артефактів. І хоч нині практично неможливо знайти 

буддійське мистецтво, повністю вільне від елементів мистецтва інших релігій, з якими 

буддизм синергіював, однак незаперечним є й те, що і власне буддійське світобачення 

наклало незгладимий відбиток на художню культуру всіх тих країн, де буддизм 

поширювався. До того ж буддизм каталізував внутрішні енергії низки давніх релігій, які 

або єдналися з буддійськими смислами і формами, або, навпаки, оновлювалися, щоб 

становити йому адекватну альтернативу (маємо на увазі й індуїзм, і конфуціанство та 

даосизм, і, звісно ж, синтоїзм). Тож нині рецепції буддійського світобачення й естетичного 

мислення даються взнаки і в архітектурі, і в скульптурі, і в живописі, і в музиці, і в танці, і в 

театрі багатьох країн Сходу. 
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Величезна роль мистецької культури в буддійській традиції свідчить про особливу 

емоційну життєвість, притаманну цій релігії. І це зримо заперечує упереджену тезу про те, 

ніби буддизм – це «вибір небуття». Навпаки – це вибір Життя, але життя 

переформатованого, звільненого від намулу буденності, суєтності і поданого у формі 

чистого та прозорого переживання гармонії й радості, які увиразнюються в душі при 

спогляданні первозданності природи або злетів творчої, неутилітарної, енергії людини. І в 

цій ідейній домінанті буддизму та його естетики – одна з потужних можливостей 

запобігання загрозам тотальної десакралізації життя. Перспективи подальших досліджень 

у цій царині передбачають аналогічну рефлексію щодо ряду інших орієнтальних релігій на 

засадах компаративності. 
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This article focuses on the specifics of the functioning and transformation of the forms and 

symbols of the religious art of the Oriental religious heritage. In this article the significant growth 

is stated, the growth under the influence of technology, informatization and globalization of 

interest in the forms of preserving the vitality of traditionally sacred symbols. The author takes 

into account the fact that the present is in the inevitability of the interaction of ideas and values of 

the eastern and western civilizations. In many ways, this interaction is realized also through the 

forms of translation of the corresponding Buddhist meanings into Western art practices, as well as 

by the help of the elements of European artistic means in traditional Buddhist art. The article 

analyzes the leading branches of the Buddhist artistic culture and their transformation in the 

context of our todays life. The researcher interprets the forms of cultivation of a number of 

traditional Buddhist sacred meanings by modern artists. Among the analyzed forms of Buddhist 

religious art are the artistic structure and spiritual content of such artifacts as stupa, a thangka, 

sculptural images of Buddha, the manner of reading prayers (throat singing of monks), garden 

stones, garden art. The research has implemented interdisciplinary coordination of the philosophy 
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СЕРЕТ – ПІВДЕННИЙ ФОРПОСТ ГКЦ: 

ПАРАФІЯ СВЯТОГО ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО 

 

У статті аналізується становлення української греко-католицької парафії у місті 

Серет (нині Румунія) у ХIХ–ХХ століттях. Характеризуються важкі умови зародження 

греко-католицьких парафій у Південній Буковині. Окреслюється прагнення українців 

побудувати свою церкву у Сереті за часів Австро-Угорської імперії, яка пригальмовувала 

розвиток Української церкви. Висвітлюються труднощі греко-католицьких священиків під 

час будівництва храму у Сереті та їхні відвідини буковинського президента краю та 

австрійського імператора Франца Йосифа I. Особливу увагу звернено на часті візитації до 

Серету Чернівецького отця-декана Келестина Костецького, отця Івана Шиха із Сучави, 

Станиславівського єпископа Андрея Шептицького, а також освячення новозбудованої 

святині єпископом Григорієм Хомишиним. Визначається роль ктиторів, які дбали про 

розвиток церкви та збереження національної ідентичності українців. Подано 

статистичні дані греко-католиків Південної Буковини, Серетщини та міста Серета 

зокрема. Висвітлюється жертовна праця священиків Ігнатія Бучацького, Климентія 

https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel206.html
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Злепка, Михайла Сімовича та інтелігенції на чолі з Сильвестром Яричевським, які спільно з 

парафіянами перетворили ГКЦ у Сереті в південний форпост української греко-

католицької церкви. 

Ключові слова: Греко-католицька церква, Габсбурзька монархія, Серет, парафія Святого 

Преображення Господнього, о. Ігнатій Бучацький, о. Климентій Злепко, о. Іван Ших, 

Сильвестр Яричевський. 

 

Актуалізальність. Особливе місце в структурі УГКЦ Івано-Франківської митрополії 

нині займає Чернівецька єпархія. Вона репрезентує на загальноцерковному рівні історико-

культурні традиції, сформовані упродовж двох століть на території Північної і Південної 

Буковини. Нещодавно створена єпархія бере участь у громадсько-суспільному житті краю, 

підтримує своїх вірних у прагненні збільшення авторитету церкви. Зміцнюються обопільні 

контакти буковинців у складі України та Румунії. На Буковині Українська греко-католицька 

церква займає активну державотворчу, громадсько-просвітницьку позицію і сприяє 

національній та релігійній консолідації краян в єдину українську націю. 

Наукова розробка. Історія УГКЦ на Буковині перебуває у стадії вивчення її розвитку. У 

2016 р. авторами опубліковано першу комплексну монографію «Два століття служіння 

Богові і нації: УГКЦ на Буковині». В книзі основна увага зосереджується на висвітленні 

життя чернівецької громади, а також коротко характеризується розвиток інших парафій 

Буковинського краю. Видання презентували парафіянам Буковинського вікаріату, на радіо, 

інтернет-сайтах, сторінках друкованих видань. Представили у викладацько-студентському 

середовищі Івано-Франківського богословського університету ім. св. Івана Золотоустого, 

Українського Католицького Університету м. Львова та Папі Франциску у Ватикані. 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича у 2017 р. рекомендував 

монографію на Міжнародну премію ім. Івана Франка.  

Базовими джерелами та основою для збору матеріалів для публікації послужили архівні 

фонди: Державного архіву Івано-Франківської області (ДАІФО), Чернівецького обласного 

державного архіву (ЧОДА). Цінним виявився машинописний список, створений 

краєзнавцем Романом Михайлівим, греко-католицьких священиків, «служивших на 

Буковині», який знайдено в Музеї історії міста Коломиї. Значна частина матеріалів взята з 

шематизмів Львівської архієпархії і Станиславівської єпархії, а також історичного 

шематизму о. Д. Блажейовського.  

 Мета статті. Висвітлити становлення Української греко-католицької церкви у Сереті на 

території Південної Буковини під час окупації краю Австро-Угорською імперією та 

перетворення Серета у південний форпост УГКЦ. 

Виклад матеріалу. Серетщина – це середньо-східна частина Буковини, у якій 

переважало українське населення – 41%, румунське становило 29%. У першій половині ХХ 

ст. українців у Сереті проживало майже вісім тисяч [7, с. 883]. 

Серет є одним із найстаріших міст Буковинського краю. У XIV ст. тут сформувався 

осередок римо-католицького єпископства, зорганізованого німецькими колоністами. До 

1391 р. місто було столицею Молдавського воєводства. З історичних пам’яток збереглася 

Трисвятительська церква і римо-католицький костел.  

Греко-католицька парафія в Сереті створена у 1836 р. на підставі цісарського 

розпорядження 1833 р. До створеної «Lokalkaplanei Sereth» входили: Серет, Санкт Онуфри, 

Баїнці, Драгушени, Багринешти, Кіндешти, Калінешти, Лаундонфалва, Каліфендеті, 

Томанешти, Ботушани, Варниця, Климівці, Мушениця, Негостина, Обер Синівці, 

Рогожести, Руда, Вашківці над Серетом, Банчести, Балківці, Щербівці, Гадикфальва [13, с. 

111]. Свого храму вірні не мали, хоча їхня кількість на той час становила близько 2.500 

осіб, а богослужіння відправляли в римо-католицькому костелі [14, с. 320-321].  

Новостворену капеланію тимчасово обслуговував священик з Глибокої Микола Урицький 

[14, с. 321], а першим душпастирем іменовано Григорія де Сіґалевича ‒ з 1836 р. до 1839 

р.[15, с. 291].  
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Після о. Григорія парафією в Сереті опікувався з 1839 р. до 10 березня 1876 р. – о. 

Ігнатій Бучацький [15, с. 55]. Ігнатій Бучацький відзначався харизматичністю і 

характеризувався як особа з гострим розумом, дотепністю та освіченістю. Був цікавим 

співрозмовником і, що важливо, вдалим адвокатом у судових справах під час захисту прав 

мирян. Також був автором кількох робіт з історії Буковини, прихильником з’єднання 

Буковини з Галичиною, боровся проти створення т. зв. «Дако-румунської імперії», яку 

проголошували румунські шовіністи, брав участь у всіх виборних комісіях до Відня та 

обирався членом крайового керівництва, за що часто отримував погрози з боку місцевих 

чиновників і циркулярних урядовців з Чернівців. З духовенством православним 

неодноразово мав суперечки за «душехвацтво», і у більшості випадків виходив 

переможцем, відстоюючи вірних. Не дозволяв о. Ігнатій і латинським священикам 

понижувати й зневажати греко-католицький обряд.  

Про його активну діяльність на Буковині складали багато легенд, які переповідали з уст 

в уста ще в першій половині ХХ ст. Отець Іван Ших, якого направили до Серета в 1874 р. 

на допомогу вже на той час хворому пароху І. Бучацькому, записав декілька правдивих 

життєвих моментів із оповідей його досвідченого наставника.  

Особливо вороже ставився до священика барон Домінік Капрі. Оскільки о. І. Бучацький 

допоміг громаді с. Негостина звільнитися від толоки (вид повинності. ‒ Авт.), яку селяни 

відпрацьовували у барона. У цей час з візитом на Буковину приїхав намісник цісаря в 

Королівстві Галичина та Володимирія граф Аґенор Ґолуховський (1849-1859 рр.). 

Скориставшись цим, барон Д. Капрі звернувся до намісника із наріканнями на місцевого 

греко-католицького священика. А. Ґолуховський вислухав його і пообіцяв, повертаючись з 

Кімполунга, заїхати в Серет і притягнути до відповідальності непокірного. Скаргу, яку 

написав Домінік Капрі, підписав також і місцевий римо-католицький ксьондз. Довідавшись 

про це, о. І. Бучацький прийшов до латинського пароха з пропозицією: «Я знаю, що ти мене 

заскаржив у купі з бароном Капрі перед ґубернатором; не треба було мене скаржити, бо я 

самий хотів би ся вам уступити і подав би ся на Шешори (сучас. село Косівського р-ну. ‒ 

Авт.), але що в консисториї пишуть на моїх поданях «pendet sub indagatione» (під 

слідством. ‒ Авт.), то найлучше буде, аби ви оба яко мої оскаржителі виставили мені 

сьвідоцтво моральности, щоби Консисторія уже раз пересьвідчила ся, що я не такий злий, 

як о мені гадають». Римо-католицький священик був спантеличений таким розвитком 

подій, але погодився на запропоновані умови. Знаючи, що ксьондз не був фахівцем у 

написанні офіційних документів, о. Ігнатій поклав йому на стіл уже підготовлену ним 

характеристику (свідоцтво моральності), написану латинською мовою згідно зі всіма 

канцелярськими вимогами. Бажаючи якнайшвидше позбутися пароха уніата, барон Капрі 

разом із своїм поплічником радо підписали документ.  

Намісник цісаря Аґенор Ґолуховський дотримав слова і, приїхавши до Серета, одразу 

викликав до себе о. Ігнатія Бучацького. Останній уважно вислухав усі звинувачення щодо 

своєї особи і почав дотепно відповідати, вказуючи на непослідовність думок його 

опонентів. А на підтвердження своїх слів подав А. Ґолуховському характеристику, 

підписану римо-католицьким священиком і бароном Д. Капрі. Згідно з документом, вони 

високо оцінювали працю священика та позитивно характеризували особисті його риси. 

Прочитавши текст, намісник щиро розсміявся і запросив отця Ігнатія на обід. Під час 

трапези граф Аґенор поцікавився: «А чи тяжко, отче, научитись по волоськи?» – «Дуже 

легко. Додайте, пане ґрафе, до пня кождого руського словауц, пуц, ешті, пешті, тай знаєте 

румунешті».  

Таким чином, гострий розум та вдалий гумор дозволили пароху Ігнатію Бучацькому 

залишитися виконувати душпастирські обов’язки у Сереті, не зазнавши ніяких покарань.  

Ще один неординарний випадок стався під час обіду в «касині», тобто в казино (до речі, 

в залах тогочасних казино часто відбувались бали та заходи різних товариств). Один із 

повітових керівників на прізвище Книш, який «мав зуб на пана отця», при гостях голосно 

заявив: «Єгомосць (священик. ‒ Авт.), не броїть (обурюватися, виступати проти існуючого 
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порядку. ‒ Авт.), бо я потрафлю Вас з’їсти». – «Чи чули Ви коли, Панове, щоби Книш попа 

їв? Я потрафлю з’їсти не лиш одного книша, але і два, хоть би таких, як ви, пане 

начальнику», ‒ сміючись і погладжуючи свого великого округлого живота, відповів Ігнатій 

Бучацький [13, с. 520-521]. Попри свій різкий характер, не належачи до «смиреннних і 

податливих слуг Божих», парох ревно ставився до своїх церковних обов’язків і особливо 

дбайливо ‒ до парафіян. Останні два роки він хворів. Помер 1876 р., похований у Сереті. 

Про важливість цієї постаті в житті міста свідчить великий кам’яний хрест на його могилі, 

поставлений парафіянами.  

За каденції о. Ігнатія у селі Гропени, що за 8 км на південний схід від Серета, 

побудовано церковку для української греко-католицької громади, яка нараховувала більше 

200 осіб [15, с. 242]. Історія будівництва церковці Різдва Пресвятої Діви Марії є 

надзвичайно зворушливою, оскільки кошти на її спорудження дала жінка-жебрачка, у 

прямому розумінні цього слова, на прізвище Галяревич. Вона була бідною вдовою, дуже 

богомільною і побожною людиною. Старцюючи по всій Буковині та Галичині, складала 

кожний «крейцер до купи» та жертвувала на будівництво церкви у рідному селі. Закінчивши 

зведення Божого храму, вдова Галяревич випросила «…від богатших галицьких церков 

фелони, книги, образи, ліхтарі, чашу…» для своєї церковці. Наступною метою ктиторки 

стало спорудження дзвіниці та придбання для неї трьох дзвонів. За словами односельчан: 

«бувало принесла Галяревичева, змучена далеким ходом, спорий тлумочок даровизни 

церковної, відчинила церковцю і не покріпившись навіть їдою, пролежала хрестом в 

горячій молитві цілу ніч». Єдиним бажанням жінки було, щоб після смерті її поховали біля 

церковці. На жаль, ця воля не була виконана, оскільки вона померла десь на Галичині [13, с. 

521]. Ця історія є настільки вражаючою своєю жертовністю та унікальністю, що про неї 

писали в шематизмах різних років. Щороку в с. Гропенах, у вересні, на Різдво Пресвятої 

Богородиці храмове свято. У цей день із Серета до Галяревич-церковці приходила велична 

процесія, і всі обов’язково молилися за упокій душі жертводавиці.  

Продовжували душпастирствувати у Сереті: з 1874 р. до 1877 р. – о. Іван Ших [1, арк. 

163]; з 1 червня 1877 р. до 14 травня 1883 р. – о. Олексій Слюсарчук [2, арк. 138]; з 15 

травня 1883 р. до 1 липня 1889 р. – о. Зиновій Романовський [3, арк. 117]; з 1 липня 1889 р. 

до 9 жовтня 1893 р. – о. Олексій Волянський [4, арк. 111]; з 27 березня 1894 р. до 15 березня 

1934 р. – о. Климентій Злепко (декан Сучавський, помер у Сереті). Про віддане служіння о. 

Клементія Злепка ми дізнаємося із щоденника сина о. Володимира Воробкевича Бенедикта, 

який мешкає у Румунії. 

Найперше, що зробив К. Злепко, організував 7 липня 1894 р. деканатську візитацію до 

Серета декана і крилошанина Келестина Костецького, який почав сприяти розбудові 

Серетської парафії. Він же порекомендував Станиславівській консисторії утворити – два 

деканати: Сучавський і Чернівецький, з приєднанням Серетської парафії до Сучави. Декан 

взяв під опіку створення ще одного деканату у Південній Буковині, Станиславівської 

єпархії та побудову церкви у Сереті. Поштовхом до цих дій стало збільшення віруючих 

буковинських парафій. Це дало можливість посилити роль церкви у Буковинському краї. З 

метою активізації та духовної опіки, задля втілення поставленої мети, о. Іван Ших 

приїжджав до Серета чотири рази: 7 липня 1894 р., 28 липня 1896 р., 19і25 серпня 1897 р.  

Варто відзначити, що отець К. Злепко також виконував обов’язки секретаря товариства 

Філії «Рускої Школи» в Сереті. У листопаді 1898 р. підготував аналітичний звіт про 

діяльність товариства, у якому охарактеризував його членів, накреслив плани на майбутнє, 

наголосив на проблемах онімечення та румунізації українських дітей, яким забивають 

голови вивченням чужих мов тощо [11, с. 1-2]. Отже, парох як патріот докладав максимум 

зусиль у формуванні української еліти на Буковині.  

З 1 січня 1896 р. Климентій Злепко взявся до справи зведення храму в Сереті. 12 січня 

1896 р. з його ініціативи створено комітет з будівництва церкви, до якого увійшли семеро 

активних парафіян. Однак комітет наштовхнувся на бюрократичну систему, в якій основну 

роль відігравали прорумунські сили ‒ і вони різними методами гальмували процес зведення 
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святині.  

Важливе значення у житті парафії мав візит владики Андрея Шептицького (22 травня 

1900 р.). У Сереті єпископ провів зустрічі зі старостою Грибовським та урядовим 

керівництвом. Наступного дня (23 травня) владика проводив катехизацію дітей у с. Іцкани, і 

ця зустріч мала великий активізуючий поступ для греко-католицизму Південної Буковини 

[5, с. 125]. 23 серпня 1901 р. о. Іван Ших здійснив чергову деканатську візитацію до Серета, 

метою якої було згуртування громади у будівництві храму. Долаючи опір румунських 

шовіністів та австрійської влади, Климентій Злепко разом із трьома представниками 

будівельного комітету прийшли на прийом до Президента краю Фрідеріка Бурґіньйона фон 

Баумберга у Чернівцях (11 березня 1902 р.). Однак зустріч не дала позитивного результату і 

справа з державного боку не рушилася. Тоді отець Климентій вдруге, уже з чотирма 

членами комітету, відвідали Президента у справі будівництва церкви (30 квітня 1902 р.), 

але влада всіма силами опиралася та гальмувала будівництво святині.  

Зрозумівши, що потрібно заручитися підтримкою «сильних світу цього», о. Климентій 

Злепко 11 серпня цього ж року поїхав на аудієнцію до австрійського імператора Франца 

Йосифа I у Відень. Досконало і вишукано володіючи німецькою мовою й даром 

проповідника, він розповідав цісареві про вірність буковинців імператорському престолу та 

просив його допомогти у справі будівництва.  

13 березня 1903 р. отець Климентій проходив наступний етап випробувань на шляху до 

загальної мети. Він захищав право патронату над церквою в Сереті і ГКЦ Буковини у 

Найвищому цісарському трибуналі у Відні. Парох сам обороняв усі церкви Буковини перед 

Релігійним фондом, який представляв головний прокурор Відня. Після десяти годин дебатів 

вони таки визнали право патронату цісаря над церквою у Сереті та всіма буковинськими 

греко-католицькими храмами.  

8 червня та 24 серпня 1903 р., з Божою допомогою, парох із Серета продовжував 

перемагати у судових засіданнях у справі будівництва церкви, які відбувалися у Чернівцях.  

6 червня і 20 серпня 1904 р. делегація з Серета на чолі з Климентієм Злепком 

зустрічається з новопризначеним Президентом Буковинського краю князем Конрадом 

Гоенлое-Шіллінгсфюрстом.  

Ревна праця о. К. Злепка не пройшла безслідно, 23 листопада його призначили радником 

міста. 31 березня 1905 р. о. Климентію надійшло радісне і вистраждане повідомлення, що 

цісарський уряд дозволяє будувати церкву в Сереті і виділяє для цього відповідні кошти.  

16 червня цього ж року розпочав усі підготовчі роботи архітектор Рудольф Енгстер з 

Радівців, який погодився здійснювати зведення святині.  

А 3 вересня 1905 р. відбулася урочиста подія ‒ преосвященний Григорій Хомишин, 

єпископ Станиславівський, здійснив посвячення кутового каменю Серетської церкви. Йому 

асистували: отець-митрат Василь Фацієвич, капелан Петро Процьків, о. Іван Глібовицький 

– завідатель Сучави, о. Гнат Волчук з Качики, о. Лонгін Порубальський з Кимполунга, о. 

Йосиф Фацієвич, експозит з Садіва і о. Лев Бірецький, парох з Радівців. Про цю подію 

писали у всіх буковинських газетах [9, с. 3]. 

31 січня 1906 р. відбувся черговий візит будівельної комісії на чолі з Климентом Злепком 

до Президента краю Октавіана Регнера фон Бляйлєбена у справі продовження будівництва 

церкви. Відповідь була позитивною, після чого зведення храму успішно завершилося 

(1907 р.). В загальному на будівництво церкви потрачино 96.000 корон.  

14 червня 1908 р. новозбудовану величну святиню освятив єпископ Григорій Хомишин, 

якому допомагали: архідиякон Іван Литвинович, капелан Петро Процьків, отці Іван 

Глібовицький – парох Сучави, Гнат Волчук – завідатель Качики, Микола Гоянюк – 

завідатель Вижниці, Петро Порубальський – парох Кимполунга і Григорій Гнатів – 

експозит Садови. За успішне завершення будівництва церкви отця Климентія Злепка 

іменовано асесором Єпископської консисторії, удостоєно крилошанськими відзнаками з 

правом використання фіолетового ковпака і поясу та призначено віце-деканом Сучавського 

деканату.  
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При церкві почалися катехитичні науки. Так, під час великого посту 1911 р. відбулися 

реколекції для всіх парафіян Сучавського деканату.  

Водночас громада закінчувала розписи храму всередині, якими займався маляр Симон 

Віклюк (використано 5.000 корон). Паралельно з будівництвом церкви у Сереті о. 

Климентій добивався заснування у місті української гімназії. На той час в існуючій гімназії 

з німецькою мовою навчання (заснована 1899 р.) парох викладав по дві години українську 

мову у кожному класі.  

З 1909 р. українську мову у Серетській гімназії викладав також Сильвестр Яричевський – 

патріот і поет, відомий своєю фізичною силою, відвагою і успішною боротьбою з 

москвофілами та румунізаторами, які їх підтримували. Він ходив із залізною палицею, 

обшитою шкірою, тому недруги його боялися і обходили стороною [7, с. 712-713]. 

Серетська гімназія, завдячуючи українським викладачам-патріотам, була форпостом проти 

наступу румунів. У 1911 р. С. Яричевський написав дослідження «Українці в німецькій 

гімназії у Сереті», де захищав учнів від румунізації та онімечення. На превеликий жаль, він 

помер у розквіті сил 30 березня 1918 р., занедужавши на «карбункул», осиротивши 

дружину та четверо дітей у віці 11-15 років [10, с. 4].  

У будинку української гімназії розташовувалася приватна Українська дівоча бурса на 

чолі з директором Степаном Коралевичем, внуком греко-католицького священика 

Рожанковського. Мовою викладання тут була українська. На жаль, румунська влада 1925 р. 

бурсу розформувала.  

Напередодні Першої світової війни до Серетської парафії Преображення Господнього 

входили: м. Серет, де налічувалося 755 греко-католиків, у Гропенах діяла церква Різдва 

Пресвятої Діви Марії – 251 вірний. До матірної церкви у Сереті прилучено села: Баїнці (17 

км) – 43; Біла Керниця (18 км) – 12; Черепківці (12 км) – 17; Гербовець (7 км) – 17; 

Климівці (16 км) – 5; Мушениця (3 км) – 10; Негостина (3 км) – 20; Обер Синівці (8 км) – 

11; Унтер Синівці (11 км) – 7; Санкт Онуфри (4 км) – 43; Рогожестє (12 км) – 15; Руда (17 

км) – 72; Стирче (10 км) – 36; Тереблєшти (8 км) – 129; Опришени (14 км) – 14; Пержулівка 

(5 км) – 91; Вашківці (4 км) – 46; Банчестє (6 км) – 3; Балківці (8 км) – 6; Щербівці (20 км) – 

12; Гадикфальва (13 км) – 18. Разом – 1.708 осіб. Цікавим фактом було те, що при церкві 

Святого Преображення діяла бібліотека, у якій постійними читачами були 89 осіб. Отець 

заохочував парафіян до читання різноманітної літератури. Також функціонувало Братство 

церковне і тверезості [12, с. 273-274]. З початком Першої світової війни російські війська, 

що зайняли Серет, переслідували греко-католиків і 1917 р. вивезли о. Злепка на Сибір. У 

березні 1918 р. росіяни відступили і прийшли румуни, переповнені амбіціями 

проголошення власної державності на українських землях. Як відомо, 3 листопада 1918 р. у 

Чернівцях відбулося Буковинське віче, яке проголосило прагнення українців краю до 

матері України. Однак втілити у життя історичний заклик Україна не змогла через складні 

внутрішньоукраїнські проблеми. 11 листопада 1918 р. Румунія при дипломатичній 

підтримці держав Антанти остаточно окупувала Буковину. Для буковинських греко-

католицьких парафій почався новий період, значно складніший і трагічніший, як за Австрії. 

Румуни прагнули заарештувати пароха та відвезти його в глиб Румунії, але опір вірних, 

найперше жіноцтва, відвернув від нього загрозу. 

У 1920 р. для українських греко-католиків, зусиллями знов ж таки о. К. Злепка, утворено 

Апостольську Адміністратуру, яка підпорядковувалася святому Престолу в Римі під 

керівництвом апостольського адміністратора о. Климентія Злепка з осідком у Сереті. Тут 

було утворено два деканати – Буковинський і Підкарпатський. Однак Апостольська 

Адміністратура протрималася лише до 1930 р. Після підписання 1930 р. конкордату Румунії 

з Ватиканом румуни зліквідували Апостольську Адміністратуру і натомість заснували так 

званий Генеральний вікаріат для русинів. Декретом № 260 від 7 лютого 1931 р. 

Генеральним вікарієм призначено Михайла Сімовича. Вікаріату підлягали також 

вищезгадані два деканати з центром у Бая Маре. По лінії Апостольського престолу 

Генеральний вікаріат підлягав Нунціатурі в Бухаресті.  
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В (1922?)1923 р. Серет відвідав апостольський нунцій Франческо Мармаджі. Після 

ліквідації Апостольської Нунціатури Климентій Злепко дуже переживав, вбачаючи загрозу 

існуванню Української греко-католицької церкви. Також він був дуже незадоволений, що 

Михайла Сімович легко погодився прийняти з рук румунів функцію Генерального вікарія, 

бачачи, як гинула його справа, на яку поклав стільки років праці. Спересердя о. Климентій 

навіть викинув за двері о. М. Сімовичу весь церковний архів.  

Помер Климентій Злепко 15 березня 1934 р. На похороні були присутні всі буковинські 

священики, які несли тіло уславленого пароха, його нагороди, митру і берло. Поховали 

отця-патріота на цвинтарі у Сереті. Зі смертю К. Злепка відійшла у минуле стара 

австрійська доба, під час якої українці здобували свої права.  

Після смерті о. Климентія про Серетську громаду дбали: з 1934 р. до 1936 р. – о. 

Онуфрій Волянський, який доїжджав з Глибокої; з 1936 р. до 1940 р. – о. Ізидор Злепко, 

молодший син о. К. Злепка [16, с.136]; з 1941 р. до 1942 р. – о. Нестор Николай Кодор, 

монах ЧСВВ, за національністю румун, що був делегатом до Митрополії в Блажу та 

належав до монастиря Біксад [8, с. 27]; з 1942 р. до 1943 р. – о. Іван Луцький, доїжджав з 

Чернівців [8, с. 27]; з 1945 р. до 1990 р. – о. Володимир Воробкевич, сповідував 

православ’я, але продовжував служіння у греко-католицькому дусі [8, с. 27]. 

З відновленням церкви у Румунії, серед українських храмів Південної Буковини 

Серетський став тим, який об’єднав сотні парафіян. 25 грудня 1989 р. отець Володимир 

Воробкевич, парох м. Серет із с. Гропени, спільно з отцем Іваном Волощуком, 

душпастирем м. Радівці та с. Гліт, офіційно задекларували, що їхні парафії повертаються у 

лоно рідної греко-католицької церкви. (Отець Володимир Воробкевич працював у складних 

тоталітарних умовах. Навіть перейшовши на православ’я, він продовжував 

використовувати греко-католицький обряд під час душпастирства, за що не раз 

конфліктував із владою та представниками православ’я. Завдячуючи його ревності та 

твердому характеру, вдалося зберегти греко-католицьку громаду Серета.  

Він категорично відмовився від «подачок» православної церкви, навіть елементи, 

необхідні під час служіння (миро, ладан та ін.) отримував підпільно із-за кордону. 8 травня 

1968 р., скориставшись з послаблення тиску на церкву, о. Воробкевич надіслав меморандум 

до Президії Румунської Республіки, у якому вимагав визнати його парафію греко-

католицькою. Однак відповідь на документ не надійшла. У вересні 1968 р. вірна п. Анна 

Васкан привезла до церкви статуетку Пречистої Діви Марії з Фатіми, яку передав для 

парафії єпископ з Мюнхена Платон Корнеляк. Відтоді тринадцятого числа кожного місяця 

отець відправляв молебень і благословляв людей цією статуеткою та утверджував їх у вірі. 

Отцю В. Воробкевичу із-за кордону почали надходити українські книжки, служебники, 

Євангелія, часопис «Християнський голос», які присилали з Мюнхена Платон Корнеляк та 

США єпископ Стемфордський Василь Лостен.  

Отець Володимир завжди підкреслював: «Рідна церква відродиться!». Він дуже радів, 

коли «відійшов у вічність» режим Чаушеску і Українська греко-католицька церква змогла 

вдихнути на повні груди).  

Перші урочистості і літургії у греко-католицькому обряді відбулися на Новий рік. З 1990 

р. до 1992 р. на парафію доїжджав з Радівців о. Іван Волощук [8, с. 27]; з 1992 р. до 1996 р. 

– о. Василь Попович, який перейшов з православної до греко-католицької церкви. Він дбав 

про молоду зміну УГКЦ. Здійснював катехизацію, не залишав у біді старших. Зберіг дві 

старовинних церковних книги, не дозволив атеїстам забрати традиційний дзвін біля 

царських воріт храму. За активну участь предстоятеля церкви Василія Поповича у житті 

парафії святіший владика митрополит Любомир нагородив подячним листом. Отець Василь 

передав парафію у руки свого сина о. Василя-Віталія Поповича з 1996 р. На даний час він 

виконує душпастирські обов’язки на одній із старіших парафій Буковини. 

Висновки. Важливо відзначити, що церква у Сереті відіграла значну роль у згуртуванні 

буковинських українців у єдину духовну, національно свідому громаду. Церква ревно 

зберігає сьогодні за заслуги перед Богом і народом пам’ять про отця Климентія Злепка. На 
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одній із бічних стін святині вмурована пам’ятна плита на вічну пам’ять і славу отцю-декану 

– будівничому. Серетську парафію Південної Буковини відзначаємо як фундаментальну на 

чолі з отцями Ігнатієм Бучацьким, Іваном Шихом, Володимиром Воробкевичем та іншими 

творцями християнської духовності. Пам’ять про священиків, які працювали на славу 

рідної церкви, назавжди збережеться у серцях вдячних буковинців. Парафія Святого 

Преображення Господнього у Сереті сьогодні залишається ключовою для українців Румунії 

і з нею потрібно розвивати катехитичні зв’язки. 
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SERET – A SOUTHERN OUTPOST OF THE GCC: 

THE PARISH OF THE HOLY TRANSFIGURATION 

 

The article analyzes the formation of the Ukrainian Greek Catholic parish in the city of Siret 

(modern Romania) in the ХIХ-ХХth centuries. It characterizes complicated conditions of Greek 

Catholic parish establishing in Southern Bukovina. It also defines the striving of Ukrainians to 

build their temple in Seret city in terms of Austro-Hungarian Empire, which agreed not to hurry 

development of the Ukrainian Church. The work and activities of the Greek Catholic priests 

during the constructioning of the temple in Seret, their visits to the Bukovynian President of the 

region and to the Austrian Emperor Franz Josef I are highlighted. A special attention is paid to 

describing frequent attendance the region by the Chernivtsi Father-Dean Kelestyn Kostetskyi, the 

father Ivan Shih from Suceava, Stanislaviv Bishop Andrey Sheptytskyi and even the sanctification 

of a new-built temple by the bishop Grygoryi Khomyshyn. The role of ktetors is determined, as 

well as their caring about the church development and the Ukrainian national identity. Quantity 

data of Greek Catholics in Southern Bukovina, Seret region and Seret city in particular are 

provided. The article reveals the sacrificial work of priests Ignatii Buchatskyi, Clementii Zlepko, 

Mykhailo Simovych, and lots of educated people headed by Sylvestr Yarychevskyi, which together 

with the parishioners turned Seret Church into a southern outpost of the Ukrainian Greek 

Catholic Church. 

Keywords: Greek Catholic Church, Habsburg monarchy, Seret, the parish of the Holy 

Transfiguration, priests Ignatii Buchatskyi, Clement Zlepko, Ivan Shykh; Sylvestr Yarychevskyi. 
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СПЕЦИФІКА МОДЕЛІ КОНЦEПТУAЛЬНОЇ МAТРИЦI РEЛIГIЙНОЇ CИТУAЦIЇ 

ЯК CКЛAДНООРГAНIЗОВAНОЇ CИCТEМИ  

В МЕТОДОЛОГІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

 

У статті на основі нaукової пaрaдигми, пов’язaної iз вивчeнням процeciв caмооргaнiзaцiї 

(виникнeння, пiдтримки cтiйкоcтi й розпaду cтруктур (cиcтeм) рiзної природи), 

обгрунтовується модель концeптуaльної мaтрицi рeлiгiйної cитуaцiї як 

cклaднооргaнiзовaної cиcтeми.В моделі виокремлено три взаємопов’язаних рівні: 

мікрорівень, який складається з низки «швидких», коротко-існуючих змінних елементів, 

репрезентованих буденною релігійною свідомістю, релігійною діяльністю тощо; 

макрорівень (концептуальна релігійна свідомість) – це довгоіснуючі колективні змінні 

елементи, які називають параметрами порядку; мегарівень, який складається із зовнішніх 

щодо системи явищ, які активно впливають на її розвиток, т. зв. керуючі параметри 

(контролюючі параметри, які включають глобальні чинники і локальні детермінанти. До 
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перших включено: постмодерністські тенденції, інформатизацію суспільства, 

технологічні революції, демографічну, економічну, політичну, культурно-історичну сфери 

тощо; локальні детермінанти, в свою чергу, означені через соціальну, політичну, 

економічну, державно-конфесійну (органи державної влади, релігійні інституції тощо), 

культурно-історичну, демографічну, етно-національну, географічну, комунікативну сфери 

тощо) 

Ключові слова: модель, ситуація, релігійна ситуація, релігійна ситуація як 

складноорганізована система, мікро-, макро- та мегарівнірелігійної ситуації як 

складноорганізованої системи.  

 

Актуальність запропонованої теми зумовлена як мiнiмум двомa aргумeнтaми. Пeрший 

полягaє в тому, що постає можливість виокрeмити рeлiгiйну cитуaцiю як об’єкт aнaлiзу y 

нaуковiй пaрaдигмi, пов’язaнiй iз вивчeнням процeciв caмооргaнiзaцiї (виникнeння, 

пiдтримки cтiйкоcтi й розпaду cтруктур (cиcтeм) рiзної природи), cпирaючиcь нa 

докaзовicть положeння про тe, що рeлiгiйнa cитуaцiя – цe вiдкритa cиcтeмa здaтнa 

caмооргaнiзовувaтиcя, оcкiльки нaдiлeнa тaкою хaрaктeриcтикою як eмeрджeнтнicть
1
 тa 

iєрaрхiзовaнa зa cвоєю природою (тобто кожнa її cклaдовa можe розглядaтиcя як окрeмa 

cиcтeмa, a caмa рeлiгiйнa cитуaцiя як доcлiджувaнa cиcтeмa, y cвою чeргу, тaкож можe 

виcтупaти одним iз компонeнтiв, нaприклaд входити до cклaднішої cиcтeми – cуcпiльного 

життя тощо). Другий aргумeнт полягaє в тому, що нaуковi пiдходи, ґрунтовaнi на лiнiйній 

пaрaдигмі i вузькодиcциплiнaрних пiдходах демонструють cвою обмеженість y роботi з 

фeномeнaми високого порядку cклaдноcтi, до яких ми відносимо й релігійний феномен. 

Тeорiя caмооргaнiзaцiї cклaдних cиcтeм мaє пeвнi пeрeвaги в тому вiдношeннi, що 

ґрунтуєтьcя нa глибшому розумiннi єдноcтi тa рiзномaнiтноcтi cвiту, оcмиcлeннi зaгaльних 

мeхaнiзмiв виникнeння i розвитку нового нa оcновi процecу caмооргaнiзaцiї, виявлeннi 

протилeжних, aлe взaємопов’язaних тeндeнцiй y розвитку caмооргaнiзовaного cвiту, якi 

пeрeходять однa в одну, проявляючи cвiй динaмiчний хaрaктeр [8].  

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні моделі концептуальної матриці релігійної 

ситуації, а завдання – у визначенні й обґрунтуванні її складових елементів. 

Ступінь розробки теми. Ступінь розробки даної проблематики може поділяти на окремі 

напрямки. До першого віднесемо теоретичні обґрунтування поняття моделі (М. Моісеєв, А. 

Ахременко та ін.), до другого – розробку поняття «система» (Л. фон Бeртaлaнфi), до 

третього – ідеї про самоорганізацію в різних теоретичних рамках (теорія дисипативних 

структур (І. Пригожин), синергетика (Г. Хакен, І. Добронравова та ін.).  

У свєму визнaчeнні поняття «модель» М. Моicєєв акцентує на такому її аспекті – ноciй 

знaнь, iнформaцiї про об’єкт, що модeлюєтьcя: «Пiд модeллю ми будeмо розумiти 

cпрощeнe… упaковaнe знaння, якe нece цiлком визнaчeно обмeжeну iнформaцiю про 

прeдмeт (явищe), що вiдобрaжaє тi чи iншi його окрeмi влacтивоcтi» [5, с.166]. 

Cхeмaтизуючи модeль рeлiгiйної cитуaцiї як cиcтeми, ми cвiдомi, що cпiввiдношeння 

модeлi й об’єктa, яке вивчaєтьcя, зa визнaчeнням A. Aхрeмeнкa, хaрaктeризуєтьcя 

нacтупним [2, c.218]: 

– дeяким cпрощeнням, вiдмовою вiд тих eлeмeнтiв, влacтивоcтeй i зв’язкiв, якi нe є 

вaжливими з точки зору цiлeй i зaвдaнь доcлiджeння. Вiдтaк модeль концeптуaльної 

мaтрицi рeлiгiйної cитуaцiї є вiдкритою i можe доповнювaтиcя з уcклaднeнням поcтaвлeних 

доcлiдницьких зaвдaнь; 

– здaтнicтю iмiтувaти, вiдтворювaти рeaльний об’єкт iз точки зору його влacтивоcтeй i 

вiдношeнь, cуттєвих для доcлiджeння. Вaжливо, щоб cтупiнь об’єктивної вiдповiдноcтi 

модeлi оригiнaлу пiддaвaлacя eмпiричнiй пeрeвiрцi. Тому взaємодiю рiзних рiвнiв рeлiгiйної 

cитуaцiї як cиcтeми ми прaгнeмо проiлюcтрувaти рiзними приклaдaми рeлiгiйної дiйcноcтi; 

                                                 
1
 Eмeрджeнтнicть - (вiд aнгл. emergent -нecподiвaно з’являєтьcя, рaптово cпливaє) тут виcтупaє 

нeзвiднicть влacтивоcтeй рeлiгiйної cитуaцiї як cиcтeми лишe до cуми влacтивоcтeй її виокрeмлих 

компонeнтiв – рiвнiв. 
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– рeлiгiйнa cитуaцiя як концeптуaльнa модeль вiдтворює лишe нaйнeобхiднiшi eлeмeнти i 

вiдноcини, вiд яких, y пeршу чeргу, зaлeжить формувaння i збeрeжeння cиcтeмної якоcтi, 

доcягнeння мeти-aтрaкторa тощо. Вонa мaє влacтивicть зaмiщувaти рeaльний об’єкт y 

процeci доcлiджeння. Побудувaвши модeль i пeрeконaвшиcь y її aдeквaтноcтi, можнa 

зоceрeдити увaгу нa доcлiджeннi caмої модeлi, пeрeноcячи отримaнi рeзультaти нa 

виcхiдний об’єкт
2
. 

В авторській інтерпретації рeлiгiйнa cитуaцiя розуміється як пeвнe комплeкcнe, cиcтeмнe 

утворeння. Лaконiчнe i водночac глибокe визнaчeння поняття «cиcтeмa» дaв cвого чacу 

aвcтрiйcький вчeний-бiолог Л. фон Бeртaлaнфi (один iз зacновникiв cиcтeмного пiдходу – 

нaйвaжливiшого в мeтодологiчному модeлювaннi) [6, с.24-25], визнaчaючи cиcтeму як 

cукупнicть eлeмeнтiв, якi пeрeбувaють y вiдноcинaх i зв’язкaх мiж cобою i утворюють 

визнaчeну цiлicнicть, єднicть. Отжe, рeлiгiйнa cитуaцiя, cклaдaючи cукупнicть eлeмeнтiв, 

що пeрeбувaють y вiдноcинaх i зв’язкaх мiж cобою i утворюють визнaчeну цiлicнicть, 

єднicть, тобто cклaднооргaнiзовaну cиcтeму. 

Тeмa рeлiгiйної cитуaцiї cтaє прeдмeтом розгляду в рeлiгiєзнaвчiй лiтeрaтурi в оcновному 

iз ceрeдини 1990-х рр. Рeлiгiйнa cитуaцiя в них оцiнювaлacя, як прaвило, лишe зa окрeмими 

пaрaмeтрaми, тaкими як збiльшeння чиcлa рeлiгiйних об’єднaнь, дiяльнicть зaкордонних 

мiciонeрiв, побудовa культових cпоруд, появa нових рeлiгiйних рухiв, фaкти зaгоcтрeння 

мiжконфeciйних вiдноcин тощо. Aлe очeвидною поcтaє нeобхiднicть розгляду i вивчeння 

рeлiгiйної cитуaцiї як цiлicного cиcтeмного об’єктa – для доcлiджeння її cпeцифiки, 

окрecлeння мeж i можливоcтeй прогнозувaння мaйбутнiх змiн, умов тa cпeцифiки 

упрaвлiння рeлiгiйною cитуaцiєю в контeкcтi тeорiї caмооргaнiзaцiї cклaдних 

людиномiрних cиcтeм. Тому рeлiгiйну cитуaцiю вaрто розглядaти cиcтeмно, як цiлicний 

об’єкт, що хaрaктeризуєтьcя взaємозв’язком тa взaємозумовлeнicтю його eлeмeнтiв [9, с. 

31–49]. 

Огляд cучacної нaукової лiтeрaтури покaзує, що рeлiгiйнa cитуaцiя вивчaєтьcя з позицiй: 

a) cоцiологiї; б) пcихологiї; в) icторiї тощо. Зaзнaчeнi нaуковi пiдходи утворюють 

концeптуaльнi оcнови вивчeння cклaдникiв рeлiгiйної cитуaцiї y їх вiдноcинaх згiдно з тим 

гумaнiтaрним нaуковим нaпрямом, y мeжaх якого здiйcнюєтьcя доcлiджeння вiдповiдного 

йому прeдмeтного поля, мeтодологiчного iнcтрумeнтaрiю тa поcтaвлeних зaвдaнь. У 

полiтологiї доcлiджeння cпрямовaнi в оcновному нa полiтичнi процecи, пов’язaнi з 

рeлiгiйними вiдноcинaми, a тaкож нa полiтичнi процecи, які вiдбувaютьcя в рeлiгiйнiй 

cфeрi. Очeвидно, полiтичнa нaукa нe визнaчaє рeлiгiйну cитуaцiю як цiлicний cиcтeмний 

об’єкт, здaтний розвивaтиcя зa cвоїми внутрiшнiми зaконaми. Вiдтaк пропонуєтьcя 

розглянути рeлiгiйну cитуaцiю як пeвну модeль концeптуaльної мaтрицi, як мeтодологiчний 

iнcтрумeнтaрiй доcлiджeння cоцiaльної рeaльноcтi. 

Основний виклад матеріалу. Cтaє вce бiльш очeвидним нacтупний нaуковий фaкт – 

cклaднооргaнiзовaним cиcтeмaм нeможливо нaв’язaти eволюцiйнi шляхи розвитку. 

Утвeрджуєтьcя точкa зору, згiдно з якою вaжливiшим є уcвiдомлeння того, як можнa 

cприяти внутрiшнiм тeндeнцiям розвитку cклaдних cиcтeм, cьогоднiшнiй cтaн яких 

визнaчaєтьcя минулим i формуєтьcя прийдeшнiм порядком. Тому cтворeння модeлi 

рeлiгiйної cитуaцiї в пaрaдигмi тeорiї caмооргaнiзaцiї є цiкaвим i aктуaльним. Цe вiдкривaє 

такі новi доcлiдницькi можливоcтi: 

а) вивчeння рeлiгiйної cитуaцiї як cиcтeми, здaтної eволюцiонувaти зa вiялом 

можливоcтeй, визнaчeних iмaнeнтними їй здaтноcтями i можливоcтями, якi рeaлiзуютьcя 

чeрeз тяжiння до мeти-aтрaкторa; 

б) вивчeння можливоcтeй впливу нa рeлiгiйну cитуaцiю чeрeз її рeгулювaння тa 

упрaвлiння рiзними мeтодaми мeнeджмeнту [9]. 

Однак cфeрa рeлiгiйного, дe тicно пeрeплiтaєтьcя рaцiонaльнe-iррaцiонaльнe, природнe-

нaдприроднe, колeктивнe-iндивiдуaльнe, cвiдомe-бeзcвiдомe тощо, мaє cвою cпeцифiку, яка 

                                                 
2
Тaк звaний принцип eкcтрaполяцiї модeльної iнформaцiї. 
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виходить зa рaмки нaукових форм пiзнaвaльної дiяльноcтi. В cуcпiльcтвi релігійна сфера є 

вiдноcно aвтономною, розвиваючись, пeрeвaжно, зa cвоїми cпeцифiчними, iмaнeнтно 

притaмaнними їй зaконaми, рeгулюєтьcя вiровчeнням, кaнонiчними уcтaновкaми i нормaми 

конкрeтних рeлiгiй та конфeciй, cтaновить cклaдно розгaлужeну cтруктуру, дe 

пeрeплiтaєтьcя індивідуальні, внутрішні переживання і сприйняття тa iнcтитуцiонaлiзовaні 

форми, а відтак модель релігійної ситуації як складноорганізованої системи бачиться не як 

«жорстка» закрита модель, а як «м’яка», відкрита, здатна доповнюватися при збереженні 

концепції виокремлених рівнів. 

Отже, при розглядi вiдкритих cклaднооргaнiзовaних cиcтeм виокрeмлюютьcя три рiвнi: 

мiкро-, мaкро- тa мeгaрiвнi [3, c.160]. Їх ми виокрeмлюємо i в модeлi рeлiгiйної cитуaцiї. 

Мiкрорiвeнь cклaдaєтьcя з цiлої низки eлeмeнтiв, якi нaзивaють швидкими, 

короткоicнуючими змiнними. До них вiдноcятьcя прояви у будeннiй рeлiгiйнiй cвiдомоcтi 

(будeннa рeлiгiйнicть) тa в рeлiгiйнiй прaктицi, оcкiльки змiни тут вiдбувaютьcя, порiвняно 

з iншими рiвнями, нaйшвидшe. Цe i вiдвiдувaння богоcлужiнь, молитви, учacть y рeлiгiйних 

зaходaх, здiйcнeння обрядiв, пaломництво, cповiдь, пicт тощо. Змiни, що вiдбувaєтьcя нa 

мiкрорiвнi, з точки зору вищого рiвня можуть здaвaтиcь хaоcом. Нaприклaд, y ceрeдовищi 

вiруючих хриcтиянcького cпрямувaння (нaрaзi нeмaє нeобхiдноcтi виокрeмлювати 

конфeciйну нaлeжнicть, оcкiльки cитуaцiя можe бути типовою) можeмо чути твeрджeння: 

«Мeнi подобaєтьcя цeй пacтор», «Мeнi подобaєтьcя ця цeрквa», «Мeнi подобaєтьcя цeй 

вiрш iз Бiблiї», «Мeнi подобaєтьcя cьогоднiшнє cлужiння». Aлe чи ознaчaє цe згоду з вiрою 

i вчeнням? Вiдтaк рeлiгiйнa будeннicть нe cприймaє трaнcцeндeнтнi духовнi вiрувaння, a 

увaгa в оcновному концeнтруєтьcя нa тому, що вiдбувaєтьcя тут i зaрaз. 

Розглядaючи нacтупний рiвeнь y рeлiгiйнiй cитуaцiї як cиcтeмi, ми ознaчуємо його як 

мaкрорiвeнь, який включaє концeптуaльну рeлiгiйну cвiдомicть (рeлiгiйну вiру, рeлiгiйний 

cвiтогляд, рeлiгiйний доcвiд, рeлiгiйнi погляди, рeлiгiйнi почуття, рeлiгiйну мову тощо). 

Eлeмeнти цього рiвня нaзивaють щe пaрaмeтрaми порядку – цe довгоicнуючi колeктивнi 

змiннi
3
,тому як пaрaмeтри порядку й виокрeмлeно концeптуaльну рeлiгiйну cвiдомicть, 

оcкiльки вонa повiльно зaзнaє змiн i визнaчaє повeдiнку eлeмeнтiв cиcтeми, що 

функцiонують нa мiкрорiвнi, cинхронiзуючи їх. Як пaрaмeтр порядку концeптуaльнa 

рeлiгiйнa cвiдомicть нiби пiдпорядковує cобi дiї рeлiгiйних iндивiдiв. Зв’язок мiж 

пaрaмeтрaми порядку i окрeмими чacтинaми cиcтeми нaзивaєтьcя принципом 

пiдпорядкувaння. Цeй принцип виявляєтьcя в тому, що змiнa пaрaмeтрiв порядку нeнaчe 

cинхронно «диригує» повeдiнкою бaгaтьох eлeмeнтiв нижчого рiвня cиcтeми, тому цeй 

фeномeн когeрeнтного (взaємоузгоджeного icнувaння) нaзивaють явищeм caмооргaнiзaцiї. 

Aлe окрeмi чacтини, y cвою чeргу, гeнeрують пaрaмeтр порядку cвоїми колeктивними 

дiями. Тут йдeтьcя про зворотнiй контурний зв’язок. Тобто нe тiльки пaрaмeтри порядку 

кeрують eлeмeнтaми мiкрорiвня, a й цi eлeмeнти, чeрeз cвою колeктивну повeдiнку, 

cтворюють пaрaмeтри порядку. Пaрaмeтри порядку рeaгують нa зовнiшнiй вплив повiльно, 

a чacтини (eлeмeнти мiкрорiвня) – швидко. 

Спробуємо проілюструвати це таким прикладом. На cоборі прecвiтeрiaнcької цeркви в 

Шотлaндiї було озвучeно позицiю цeркви щодо одноcтaтeвих шлюбiв cвящeникiв. Впливи 

кeруючих пaрaмeтрiв (поcтмодeрного cуcпiльcтвa, лiбeрaлiзaцiї тощо) в цiй релігійній 

ситуації як cклaднооргaнiзовaнiй cиcтeмi впливaють нa пaрaмeтри мiкрорiвня – будeнну 

рeлiгiйність, рeлiгiйне життя, a caмe – в прaгнeнні cвящeникiв вcтупaти в одноcтaтeвi 

шлюби. Зa iнформaцiєю ЗМI, нa cоборi були приcутнi близько 850 прeдcтaвникiв 

прecвiтeрiaнcької цeркви з Шотлaндiї, Вeликої Бритaнiї, iнших європeйcьких крaїн, 

Aфрики, Aзiї [10]. З одного боку, прecвiтeрiaнcькa цeрквa Шотлaндiї пiдтвeрдилa позицiю 

щодо трaдицiйного погляду нa шлюб як нa cоюз мiж чоловiком тa жiнкою. З iншого – 

дозволилa окрeмим пaрaфiям, зa бaжaнням, вибрaти дияконом aбо пacтором людину, яка 

пeрeбувaє в одноcтaтeвих cтоcункaх. Як зaзнaчaєтьcя, caмa прecвiтeрiaнcькa цeрквa 

                                                 
3
 Пaрaмeтри порядку пiдпорядковують повeдiнку окрeмих eлeмeнтiв cиcтeми – в чому й виявляєтьcя ввeдeний 

Хaкeном принцип пiдпорядкувaння. 
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Шотлaндiї нe будe вiнчaти одноcтaтeвi cоюзи. Cпоcтeргiгaютьcя змiни нa мiкрорiвнi. Але нa 

рiвнi пaрaмeтрiв порядку змiни щe нe вiдбулиcя – концeптуaльнa рeлiгiйнa cвiдомicть, якa 

cтaновить cобою i богоcловcько-тeорeтичнe оcмиcлeння дiйcноcтi, щe нe зaзнaлa вiдчутних 

i фiкcовaних трaнcформaцiй тa змiн y цiй рeлiгiйнiй cитуaцiї. Питaння тeологiчного 

розумiння одноcтaтeвого шлюбу ще буде широко обговорювaтись у подальшому.  

Тaк, можeмо cпоcтeрiгaти й нeтиповi для рeлiгiї форми функцiонувaння нa мiкрорiвнi: 

нaприклaд, eкc-понтифiк Бeнeдикт XVI впeршe нaпиcaв повiдомлeння в Twitter, в якому 

блaгоcловив cвою пacтву. A чeнцi нaйбiльшої в CШA провiнцiї фрaнциcкaнцiв почaли 

приймaти вiд вiрян прохaння про молитву i провeдeння мecи в тeкcтових повiдомлeннях 

SMS. Щe приклaд, коли cвящeник Cтiв Бeнтлi (Штaт Мiчiгaн, CШA) вiдкрив y cвоїй цeрквi 

тaту-caлон. Зa мeту вiн cтaвить зaлучeння до цeркви людeй, якi вiдчувaють ceбe нeзручно y 

трaдицiйнiй цeрковнiй обcтaновцi. Caм cлужитeль цeркви мaє двa тaтуювaння, однe з яких 

вiн зробив y caлонi. Крiм тaту-caлону, cвящeник тaкож викориcтовує примiщeння цeркви 

для iнших нecтaндaртних цiлeй – для провeдeння боїв бeз прaвил, a тaкож як 

aвтомaйcтeрню. При цьому Бeнтлi зaзнaчaє: «Нaвiщо потрiбнa хрaмовa будiвля нa мiльйон 

долaрiв, якщо її викориcтовують лишe кiлькa рaзiв нa тиждeнь? Цe порожня витрaтa чacу, 

вiдвeдeного нaм Богом. Ми прaгнeмо приноcити кориcть cуcпiльcтву» [1]. Можнa нaводити 

чиcлeннi приклaди хaоcу мiкрорiвня, якi проявляють ceбe y рiзномaнiтних «нових», 

«дивних», «нeтипових» цeрквaх i рeлiгiйнiй прaктицi.  

Хaоc мiкрорiвня можe нaбувaти доcить нeпeрдбaчувaних форм – уci їх розглянути нe 

видaєтьcя можливим. Можнa з вeликою долeю cкeпcиcу cтaвитиcя до рeлiгiйних 

нововвeдeнь, aлe вони нe тiльки icнують, a подeкуди й icнують промiжок чacу, яким вжe нe 

можнa знeхтувaти.Тaкi приклaди iлюcтрують швидкi змiни нa мiкрорiвнi, якi, як ми 

зaзнaчaли, з позицiй вищих рiвнiв можуть розглядaтиcя як хaоc i нe зaкрiпилиcя нa 

мaкрорiвнi рeлiгiйної cитуaцiї як cиcтeми, нaбувши, з чacом, пeвного концeптуaльного 

оcмиcлeння. 

Отжe, у рeлiгiйнiй cитуaцiї як cиcтeмi нaйшвидшi тeмпи змiн притaмaннi мiкрорiвню, 

aджe у будeннiй рeлiгiйнiй дiяльноcтi рeлiгiйнi iндивiди cхильнi до поcтiйних змiн, якi 

проявляютьcя по-рiзному (нaприклaд, окрeмi з них можуть нe погоджувaтиcь iз пeвними 

рeлiгiйними уcтaновкaми, cтaвити їх пiд cумнiв, нaдaвaти, зa пeвних обcтaвин, пeрeвaгу 

одним пeрeд iншими, зрeштою, здiйcнювaти поcтiйний рeлiгiйний пошук). Тaкa cитуaцiя, 

як вжe зaзнaчaлоcя вищe, можe бути cхожою нa хaоc, aджe окрeмa людинa протягом cвого 

життя доcить чacто, тiєю чи iншою мiрою, змiнює рeлiгiйнi орiєнтири. Нaтомicть змiни нa 

мaкрорiвнi (концeптуaльний рiвeнь рeлiгiйної cвiдомоcтi) є знaчно повiльнiшими. Як було 

зaзнaчeно вищe, нe тiльки пaрaмeтри порядку кeрують eлeмeнтaми мiкрорiвня, a й мaє 

мicцe явищe циклiчної причинноcтi – чи зворотноcтi контурних зв’язкiв. Eлeмeнти нижчого 

порядку чeрeз cвою колeктивну повeдiнку cтворюють пaрaмeтри порядку. У вiдношeннях 

мiж рeлiгiйною прaктикою тa рeлiгiйною cвiдомicтю тaкa циклiчнa причиннicть тeж 

приcутня, aджe рeлiгiйнi iндивiди нe тiльки пiдпорядковуютьcя пeвним рeлiгiйним нормaм, 

a й cтворюють їх y cвоїй взaємодiї. Тобто конcтруювaння eлeмeнтiв концeптуaльної 

рeлiгiйної cвiдомоcтi вiдбувaєтьcя i чeрeз рiвeнь рeлiгiйної прaктики. 

При aнaлiзi вiдкритих cиcтeм, крiм мiкро- тa мaкро-, виокрeмлeно щe й мeгaрiвeнь, який 

cклaдaєтьcя з т. зв. кeруючих пaрaмeтрiв (їх щe нaзивaють контролюючими пaрaмeтрaми
4
, 

які включають глобальні чинники і локальні детермінанти. До глобальних чинників 

віднесено: постмодерністські тенденції, інформатизацію суспільства, технологічні 

революції, демографічні, економічні, політичні, культурно-історичні сфери тощо, локальні 

детермінанти, в свою чергу, означені через соціальну, політичну, економічну, державно-

конфесійну (органи державної влади, релігійні інституції тощо), культурно-історичну, 

демографічну, етно-національну, географічну, комунікативну сфери тощо); 

Цe ознaчaє, що будь-якa cиcтeмa пiдпорядковaнa зовнiшнiм умовaм, якi й опиcуютьcя y 

                                                 
4
 Контролюючi пaрaмeтри – пaрaмeтри, при змiнi яких icтотно змiнюєтьcя мaкроcкопiчнe поводжeння 

cиcтeми. 
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формi тaк звaних кeруючих пaрaмeтрiв. Якщо кeруючi пaрaмeтри змiнюютьcя, то cиcтeмa 

можe поcтiйно приcтоcовувaтиcь до нових умов. Отож, кeруючими пaрaмeтрaми є тi 

фaктори, яким пiдпорядковaний розвиток вiдповiдної cиcтeми.  

Висновки. Нaми пропонуєтьcя модeль концeптуaльної мaтрицi рeлiгiйної cитуaцiї як 

cклaднооргaнiзовaної cиcтeми, позаяк цінність вiдобрaжeння полягає у можливості 

викориcтaнння його як оcнови дiяльноcтi в нових cитуaцiях.  

Релігійну ситуацію ми визначаємо як досліджувану одиницю, під якою розуміється не 

окремий, хай навіть і значний релігійний факт, а все їх різноманіття у взаємозв’язку між 

собою й існуючим соціальним середовищем, тобто певне комплексне, системне утворення. 

З метою осмислення загальних механізмів виникнення і розвитку «нового» на основі 

процесу самоорганізації створено модель концептуальної матриці релігійної ситуації як 

складноорганізованої системи, яка охоплює три взаємопов’язаних рівні: 

 1) мікрорівень, який складається з низки «швидких», коротко-існуючих змінних 

елементів, репрезентованих буденною релігійною свідомістю, релігійною діяльністю тощо; 

2) макрорівень (концептуальна релігійна свідомість), довгоіснуючі колективні змінні 

елементи, які називають параметрами порядку; 

3) мегарівень, який складається із зовнішніх по відношенню до системи явищ, що 

активно впливають на її розвиток (керуючі параметри, що включають глобальні чинники й 

локальні детермінанти).  

Усе бaгaтомaнiття рeлiгiйних cитуaцiй доcить cклaдно клacифiкувaти зa пeвною 

ознaкою. Нaголоcимо, що кожнa cитуaцiя вимaгaє конкрeтного пiдходу, вонa є 

нeповторювaною y cвоєму рiзномaнiттi, тому iнформaцiя про низку cхожих cитуaцiй як 

тaкa нe можe ввaжaтиcя оcновою для дiяльноcтi в новiй cитуaцiї. Цe унeможливлює якуcь її 

формaлiзaцiю i зaкрiплeння в cимволiчнiй cиcтeмi. Але cинeргeтичнa мeтодологiя дaє змогу 

виокрeмити пeвнi приховaнi, глибиннi зaкономiрноcтi, якi призводять до cтaну хaоcу 

(пiдкрecлимо – хaоcу як eтaпу) в рeлiгiйнiй cитуaцiї як cиcтeмi тa її cклaдових i дозволяє 

доcлiдити їх тa aдeквaтно зрозумiти. 
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SPECIFICATION OF THE MODEL OF CONCEPTUAL MUTRICES OF RELIGIOUS 

SITUATION AS A SELF-ORGANIZED SYSTEM 

IN METHODOLOGY OF RELIGIOUS STUDIES RESEARCH 

 

The article substantiates the model of the conceptual matrix of religious situation as a self-

organized systembased on the scientific paradigm of studying the processes of self-organization 

(the emergence, support of the stability and disintegration of structures of different nature). In the 

model, three interrelated levels are distinguished: a micro-level consisting of a number of "fast", 

short-existing variables (represented by everyday religious consciousness, religious activity, etc.); 

macro-level (conceptual religious consciousness) – the long-term collective variable elements, 

which are called parameters of the order; mega-level, which consists of external 

phenomenon’sactively influenced on the development of the system (the so-called control 

parameters that include global factors and local determinants). 

In the article stated that diversity of religious situations is difficult to classify. Each religious 

situation requires a specific approach, since it is non-repetitive. Information on a number of 

similar religious situations can not be formalized and enshrined in the symbolic system as a basis 

for activities in a new situation. The model of the conceptual matrix of religious situation as a self-

organized system applied in the article enables one to understand the underlying patterns that 

lead to a state of chaos (chaos as a stage) in a religious situation. It allows deeper study of the 

religious situation as a system and adequately understand it. 

Key words: model, situation, religious situation, model of the conceptual matrix of religious 

situation as a self-organized system, micro, macro and mega-levels of religious situation as a self-

organized system. 
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ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОЛОГІЇ 

ХАРИЗМАТИЧНИХ ЦЕРКОВ 

 

 У статті проаналізована специфіка формування нової парадигми політичної теології 
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харизматичних церков на прикладі наявних політичних доктрин. Розглянуто рівень впливу 

харизматичної церкви на політичну складову держави. Сучасний харизматизм на теренах 

України, акумулювавши духовно-ціннісні пошуки своїх попередників, утверджує себе в усіх 

сферах та державних інституціях. Харизматичний рух в Україні явище багатогранне, яке 

дедалі більше привертає увагу суспільства. Громадяни все більше довіряють церкві, як 

інституту, який сьогодні в Україні є другим за значущістю. Перебуваючи у конфлікті 

ідентичності та боротьбі із радянською спадщиною релігійне питання в політиці відіграє 

поважну роль. Національна ідентифікація українців не детермінована певною окремою 

релігією. Серед етнічних українців 1,9 % відносить себе до протестантів. Стосовно ролі 

протестантських церков влучно висловився доктор філософських наук, богослов Михайло 

Черенков: «Церква, яка була з народом в скрутну годину, канонічна вже в силу цього 

факту, уже тим, що показала свою християнську солідарність і жертовну любов. Для 

«православної України» (пора з цією міфологемою попрощатися) ці факти стали 

прецедентами. Українське християнство збирає себе, складаючи різноманіття разом, 

впізнаючи в ньому різні образи єдиної Церкви»[17, с. 47]. Звернення до традиції політичної 

теології дозволить сформувати соціально-політичну доктрину харизматичних церков для 

подальшого розвитку суспільства у постіндустріальну епоху. 

Ключові слова: харизматизація; політична теологія; екклесія; Собор; консолідація; 

релігійно-політична доктрина; трансцендентність, іманентність.  

 

Постановка проблеми. Суспільство, перебуваючи в ситуації постмодерну та 

формування нового типу мислення – як індивідуального, так і суспільного, сприяло 

виникненню третьої хвилі харизми. Завдяки третій хвилі у теологічному аспекті сучасна 

канонічна церква повинна повернутись до «вічних цінностей» та ідей першоапостольської 

церкви. Саме ця хвилявиявилась наділена значним адаптаційним потенціалом. В.Титаренко 

у своїй монографії відзначає: «Харизматизація або пентекосталізація християнства 

дозволяють у цьому розумінні назвати ХХ століття «харизматичним» [13, с. 256]. На думку 

В.Любащенка, Україна – один із представницьких протестантських регіонів Східної 

Європи, який має історичний аспект починаючи з ХVІ ст. століття, яке пов’язано з 

початком церковної Реформації, яка залишила соціокультурний слід в національному житті 

українців. Зазвичай протестантизм, явлений у харизматичних конфесіях в Україні 

сприймають насторожено, «як сектантську експансію на вітчизняну духовність» [11, с. 

202]. Професор соціології Джорджтаунського університету (США) Хосе Казанова 

відзначає, що роль релігії в Україні доволі символічна, адже вона презентує плюралістичне 

суспільство. І фактичне сприйняття того що різні деномінації та конфесії можуть 

взаємодіяти, вказує, що в Україні сьогодні може бути демократична плюралістична 

держава. Релігійний плюралізм приведе в свою чергу до суспільного плюралізму. Нині 

Україна не підтримує та не виявляє політичної прихильності до жодної конфесії [15, с. 87]. 

Стан розробленості проблеми. Тенденціями розвитку харизматизму, його етапізацією 

та інституалізацією займалися вітчизняні вчені-релігієзнавці: Л.Филипович, В.Єленський, 

П.Павленко, В.Любащенко, А.Колодний, П. Яроцький, М. Закович, К. Кислюк та О. Кучер, 

В.Титаренко. Вивчення українського харизматичного руху тільки розпочинаєтьсяі потребує 

подальшого всебічного вивчення. В. Титаренко акцентує, що «харизмати поки не мають 

єдиного авторитету чи катехізису, в якому їх вчення було б викладено у стрункій логічній 

формі. Їх теологія знаходиться в процесі становлення» [13, с.269]. На думку А. Колодного 

«Україна не є православною країною, як це хтось прагне довести, а країною з домінуванням 

православної конфесії» [8, с. 272].  

Проблема політичної теології ще не достатньо вивчена, що зумовило вибір теми даної 

статті. 

Метою статті є з’ясування ролі політичного та релігійного чинника у формуванні 

політичної теології, розглянутих у локальному вимірі, на прикладі наявних соціально-

політичних доктрин харизматичної церкви. 
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Виклад матеріалу. За часи свого життя Ісус словами «Ви сіль землі» та «світло світу» 

визначив основну місію церкви у суспільстві та поклав на церкву велику відповідальність. 

У резолюції протестантських євангельських церков з нагоди святкування 500-річчя 

Реформації зазначено: «…Україна перебуває на перехресті своєї історії. Вона спостерігала 

розвал атеїстичної імперії, і зараз церква є учасницею становлення молодої української 

держави» [1, с. 241]. Сучасний виклик для Церкви – це процес політизації, який 

сприймається як одкровення Боже. Тлумачення слова «церква» (нарівні зі слов’янським 

«црква», «црквь», «циркевень», давньо германським «кирхе», англійським «church», 

шведським та іншими мовами «kirka») походить від слова «кіріакон», яке має наступне 

тлумачення «те що належить Господу». В багатьох пам’ятках писемності рівнозначно 

використовується слово екклесіа у цих двох випадках слово має однаковий 

переклад«церква», стосовно слова кіріакон, то воно зустрічається двічі у Новому Заповіті у 

сполученнях «Вечеря Господня» та «День воскресіння» (буквально День Господній), в 

подальшому набуває смислового навантаження, як «віруючий», «навернений». Грецьке 

слово «Екклесія», в перекладі «церква», утворилось із префіксом «ек», яка позначає 

«назовні» та дієсловом «калео», що позначає «кликати». С.Градировський – керівник 

проектних робіт «Програми підготовки вищого рівня резерву управлінських кадрів» на 

міжнародній богословській конференції Донецького християнського університету «Церква 

вчора, сьогодні та завтра» в 2013 році у своїй доповіді «Церковна археологія» зазначає: 

«церква-екклесія не просто громада, але громада політична» [16, с. 47]. За тлумаченням 

різних словників виведено спільне визначення для слова екклесія: у Давній Греції вищий 

керівний орган полісної влади, збір громади поліса, в Афінах у V столітті до Н.Х. таку 

назву мав вищий орган, який одночасно виконував законодавчу, виконавчу й судову владу. 

Право брати участь у роботі екклесії надавалась особам чоловічої статті віком понад 20 

років, вільним від шлюбних стосунків. У давньогрецьких письменників Фукідіда, 

Протагора та Платона це слово визначалось як правильно скликана громадалюдей з 

певними правами. Достовірних фактів використання слова «екклесія» у служінні Ісуса не 

знаходимо, але враховуючи той факт, що його діяльність безпосередньо проводилась не 

грецькою, то використання цього слова виключається. Відомим та підтвердженим 

залишається факт використання цього слова апостолами. Виключним є те, що вони 

розуміли лексику та семантику тогочасної Септуагінти та ойкумени. Слід відзначити, що у 

слові «екклесія» є політична складова, яка набуває певних рис у відповідальності церкви-

екклесії за свої права, за майбутнє свого народу. Отже, бути «екклесією» – брати 

відповідальність за державотворчі моменти, особливо, політичні. Свого часу історія Європи 

продемонструвала суспільству, що політичний вибір церкви, яка мала риси інституалізації, 

відіграла важливу роль у збереженні та трансляції культури та цивілізації. У Новозавітній 

час слово екклесія вживалось для пояснення збору громадян з метою обговорення спільних 

справ. Використання одного й того ж поняттяпри поясненні цих величин вказує на контурні 

зв’язки, які існують між цими двома поняттями. Аналогічні наміри при розгляді теми про 

«civitas coelestis» и «terrena» мали Августиін та Цвінглі, говорячи про божественну та 

людську справедливість. Одним з перших, хто визначив зв’язки між діяльністю держави та 

церкви був Джон Локк, британський філософ ХVІІ, стверджуючи, що держава повинна 

толерантно ставитися до церкви та релігійних конфесій, оскільки інтереси безпосередньо 

держави не поширюються далі «забезпечення, захисту та сприянню» «громадянським 

інтересам громадян» [5, с. 358]. Його опонент французький філософ П’єр Бейль, виключає 

діяльність християн безпосередньо у політиці.Зовсім інший епістемологічнийаргумент на 

підтримку Д.Локка знаходимо у працях І.Канта. Це призвело політичних теоретиків до 

думки, що громадяни виступаючи у ролі суб’єктів політиків свої рішення повинні будувати 

на певних фундаментальних засадах релігійної приналежності.  

Зміна політичного режиму Українивизначила зміну діяльності протестантськихцерков у 

державі та суспільстві. Протестантські церкви пройшли надто довгий шлях до легалізації 

своєї діяльності, і лише, на початку 1990 років протестантські церкви, поруч з іншими 
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релігійними організаціями, отримали статус юридичної особи. Таким чином, християнство 

через духовне надбання попередніх поколінь, суспільну думку почало інкорпорувати свою 

діяльність у систему правової взаємодії. Розвиток богослов’я певної релігії завжди рухався 

у трьох сферах: біблійне тексти, духовне надбання церкви та моделі мислення сучасності. 

Осягаючи ці три площини, церква сповідує незмінного Бога, виходячи на рівень 

спілкування зрозумілим для кожного нового покоління мовленням. Такою на думку 

багатьох богословів є харизматична церква, яка прийняла виклик, кинутий як суспільством, 

так і політикою. Релігійна спільнота другої половини ХХ століття внаслідок 

соціокультурних, політичних змін, об’єднавшись дала суспільству новий напрям богослов’я 

– харизматичну теологію. Характерною рисою харизматизму є відсутність єдиного 

катехизису з чіткою ідейно-логічною структурою та формою. Теологія харизматів донині 

перебуває в процесі видозмін.  

Історичний екскурс ілюструє, що політика завжди у своєму підґрунті мала релігійний 

контекст. Одне із головних місць на політичний арені мала церква: хрестові походи, Іспанія 

часів інквізиції, Англія у пуританську епоху, Франція у Варфоломіївську ніч тощо. На 

політичній думці, очевидним є релігійні вірування того часу мали великий влив на 

суспільство і політичну думку[12, с. 358]. 

На початку ХХ століття Мігес Боніно, видатний протестантський богослов у свої роботі 

– « Як займатися богослов’ям у революційній ситуації» розібрав основи богослов’я 

звільнення та агітував церкву відмовитися від приватизації віри та мовчки погоджуватися із 

панівним державним устроєм». [3, с. 306] На думку соціолога Дермота Лейна, «пізнання 

виключно не може бути нейтральним та не мати ціннісної орієнтації. Будь які знання в свій 

зміст вкладають сучасні для того часу суспільні умови» [2, с. 87]. Виходячи із цього 

вислову є змістовно обґрунтованою поява у протестантизмі харизматичної церкви та її 

взаємодією із державними конституціями й установами.  

Найбільш видатним харизматичним богословом другої половини ХХ століття був 

шведський пастор церкви «Слово життя» Ульф Екман. Він не побудував систематичного 

богослов’я харизматичної церкви, але його рух та діяльність стали фундаментом для 

формування харизматичної теології більшості євангельських церков. Методологічні основи 

харизматичної церкви розкриті у такому вислові: «сьогоденна класична християнська віра 

спотворюється, вихолощується та перекручується у багатьох відносинах. Церкві 

необхідно робити перші кроки у безстрашному дусі першопрохідників та, крім цього, вкрай 

важливим є збереження та захищення віри, яка була вірою у всіх поколіннях для навернення 

згори» [6, с. 94]. У своїй роботі «Бог, держава та особистість» розкрита ідея 

трансцендентності, іманентності Бога та пошук відповіді «Яким чином Бог діє?». У свої 

роботівін закликає християн кинути виклик існуючому устрою з метою досягнення 

соціального та політичного принцу Писання. Так, у 8-у розділі «Як використовувати 

свободу виборів» він наголошує, «як окремі віруючі, так і Церква в цілому, несуть 

відповідальність за державні органи влади» [7, с. 11]. Турбота про соціальну та політичну 

справедливість викладена ним в низці аргументів. Першим завданням соціальної та 

політичної взаємодії церкви та держави є молитва за політичних високопосадовців. 

Молитва, на його думку, здатна змінювати нації та нести ідеї трансцендентності. Другим 

пріоритетним завданням церкви – соціальна активність та наполегливість, «кожен 

громадянин повинен знати свої конституційні прав з метою недопущення порушення цих 

права з боку державних органів». Принципи Божого одкровення у поєднанні з існуючою 

картиною Божественного царства складають основу трансцендентної справедливості: «Хіба 

ви маєте повеління бити римського громадянина без суду» книга Діяння Апостолів 22:25 

[Біблія]. Третім аргументом, новим для наявного євангельського богослов’я– заклик до 

християн бути соціально активними під час політичних виборів. Зміни у суспільстві 

можливі, на його думку, із змін у серці. Покликання церкви реалізується, зокрема, у зміні 

поглядів християн на дійсність та переоцінку життєвих орієнтирів, які супроводжуються 

авторефлексією та здатні виробити нові життєві принципи.У.Екман у теологічному аспекті 
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стояв на позиціїтого, що церква не має права прямого тиску на державу та громадські 

інститути та угрупування, скоріше свою теологію церква повинна спрямовувати на те, що 

парафіяни під впливом доктринального вчення будуть виконувати обов’язки громадян, які 

існують у двох суспільствах: світському та християнському. Ця робота присвячена 

першості Бога як центральному джерелу або нормі християнської етики в умовах світської 

культури на нехристиянського оточення. Ульф Екман безумовно належить до найбільш 

видатних богословів харизматизму. На біхевіоральному рівні його діяльності мала вплив на 

формуванні богословської думки О. Лєдяєва. Діяльність приватної релігії, яку зобразив У. 

Екман вплинула на публічний вибір (проголошення О. Лєдяєвим незалежного богослов’я) 

та його окрему публічну позицію. Отримавши у баптистів здатність до глосалалій (в 

розумінні, притаманному для п’ятидесятників) він мігрував до п`ятидесятницької церкви. 

Одразу почав змінювати екуменістичну складову церкви. Включення елементів, 

притаманних лише харизматичному богослужінню (плескання у долоні, голосні молитви) 

популяризує церкву у суспільстві. Та за рахунок цього відбувається збільшення кількості 

прихожан. О. Лєдяєв перший в релігійних колах публічно виказує думку, про те, що 

християнство покликано сприяти соціальній трансформації суспільства у таких площинах, 

як політика, культура та професійна діяльність. Саме за таку відкриту позицію єпископат 

п`ятидесятницького братства проголосив та за ініціативою В. Боєчко зняв з О. Лєдяєва 

повноваження пастора: «нас дратувала їхня релігійна рутина – а їх дратувала наша свобода» 

[9, с. 19]. Реакцією на цей вчинок стала поява харизматичної церкви «Нове покоління» з 

«відокремленим» богослов’ям, де пастором став О.Лєдяєв. Культура постмодерну, відхід О. 

Ледяєва від приватної до публічної релігії, пошук нового постулату стосовно реальності 

трасцендетного-іммманентного Бога відобразилися в роботі «Новий Світовий Порядок» 

(2002). Робота була оформлена у вигляді двомовного англо-російського трактату. Вчення 

про «Новий Світовий Порядок» подається як Боже одкровення про переможну церкву, яка 

покликана виконати велике доручення: «Ми, як Церква маємо стояти над народами, над 

царствами і диктувати їм, що вони повинні робити, а що не повинні…» [10, с. 107]. 

Втручання Бога у соціально-політичну ситуацію країни буде відбуватися за рахунок виходу 

із трансцендентної мети та призначення людини. За диференціацією Х. Казанова «Новий 

світовий» порядок відноситься до інституційного лобізму, мета якого вливати на 

законодавство на політику [15, с. 21]. Прихильники євангельської традиції, відстоюючи 

рівновагу між трансцендентністю та іманентністю, прийняли негативно новаторську 

«політичну теологію» О. Лєдяєва. У. Екман, використовуючи прийоми впливу-стимулу, 

жорстоко розкритикував діяльність О. Лєдяєва та його «Новий світовий порядок»: 

«Діотреф, що займається розколом церков «представник християнського джихаду»», а 

«Нове покоління» штучний витвір однієї людини, секта, яка «відійшла від біблійних 

стандартів та занурюється у глибини політично-релігійної експансії» [8, с. 272]. У 

релігійному просторі існує декілька експертних оцінок доктрини, але жодна з них не 

належить до категорії теологічних, зокрема з точки зори харизматизму. Перша оцінка 

зроблена на форумі«Україна сектантська» кандидатом юридичних наук В. П. Гмирком: 1) 

доктрина містить заклики, спрямовані на порушення конституційного ладу України, 

цілісності території; 2) в доктрині є прямі ознаки християнського екстремізму (заклики до 

нетерпимості інших конфесій та деномінацій); 3) діяльність О. Лєдяєва та релігійно-

політична доктрина «Новий світовий порядок» порушує чинне законодавство та 

конституцію України. Аналогічну експертну оцінку цієї доктрина розкрив єпископ С. 

Ряховський, підкреслюючи, що О. Лєдяєв за своєю діяльність належить до 

ультрахаризматів, та його доктрина «Новий світовий порядок» виходить за рамки Євангелія 

його змістовних форм, що ставить церкву в опозицію держави.Проти «Нового Світового 

порядку», на думку О. Лєдяєва, виступають «лише корумповані та пов’язані з державними 

інституціями люди» [9, с. 19]. Інституційний лобізм продовжив своє існування в 

українських харизматичних церквах – влив на законодавство чи державну політику 

відбувався лише у кулуарах. «Новий світовий порядок» не передбачав виборчої мобілізації 
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церков. Реалізм примушує суспільство визнати, що вкрай необхідна зміна політичної 

ситуації в країні не відбудеться лише за умови прямої конституційної реформи. Завдяки 

міжконфесійній взаємодії євангельська спільнота консолідувалась навколо ідеї впливу на 

державотворчу функцію та власного свідомого оновлення й активного залучення мирян у 

життя суспільства. Отже, відбулась виборча мобілізація релігійних груп, яка мала 

оформлення у громадській спілці: «22 січня 2019 року у День Соборності України було 

зареєстровано Громадську спілку «Всеукраїнський Собор», яка заснована членами Ради 

Євангельських Протестантських Церков України та Української Міжцерковної Радиі 

об’єднала християнські церкви навколо ідеї євангельського шляху розвитку України». 

Координатором став керівник РНБО Турчинов О. В., а керівним органом – Голова Духовної 

Ради Всеукраїнського Собору – Антонюк С. В., Голова Всеукраїнського Союзу Церков 

євангельських християн – баптистів, Головуючий у Раді євангельських протестантських 

церков України – Паночко М. С. – Старший єпископ Української Церкви Християн Віри 

Євангельської, Головуючий Української Міжцерковної Ради – Старший єпископ 

Об’єднання християнських церков «Нове покоління» в Україні. Ключовим для її діяльності: 

утвердження християнського світогляду українського народу, серед політиків та 

управлінців, а також в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, 

формування культури неприйняття корупції. Розуміння євангельських традицій та пошук 

нових моделей і парадигм взаємодії церкви та політики було розкрито у відкритому листі 

до всіх релігійних організацій в Україні: «церква не є політичною партією та не веде 

політичну діяльність» (відкритий лист до єпископів та пасторів № 1 від 22.01.2019р.).  

Висновки. Перехід до постмодерного богослов’я спонукає віднайти нове оформлення 

християнства. Богослов’я процесу висунуло тезу, яка була сприйнята усіма подальшими 

поколіннями, хоча й відбувалась певна конфесійна адаптація. Реальність динамічна, а не 

статистична. Бог та церква є співучасниками цього процесу: якщо Бог і розмовляє сьогодні 

із політиками, то його іманентний голос звучить із глибин сучасного світського 

суспільства. Тож можна зазначити, що на початок ХХІ століття відбулось формування 

харизматичної «політичної» теології. Політична теологія для державно-конфесійних 

відносин буде беззаперечною цінністю, на якій сформуються специфічні цінності 

громадянина – чесність, громадянська позиція, патріотизм. Церква – одна з форм інституту 

соціального виховання. Історичний процес виникнення харизматичної церкви та її 

політичної теології заснований на надбанні попередніх поколінь євангельських церков. 

Стаття не розкриває змістовно проблему та обрана тема підлягає більш глибокому 

вивченню в умовах соціокультурних трансформацій сьогодення. 
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Andriy Tyshchenko 

FORMING OF NEW PARADIGM OF POLITICAL THEOLOGY 

 In the article the analysed specific of forming of new paradigm of political theology of 

charisma churches on the example of existent political doctrines. The level of influence of 

charisma church is considered on the political constituent of the state. Modern харизматизм on 

the walks of life of Ukraine, accumulating the searches of spiritual rationalism of the predecessors 

asserts itself in all spheres and state institutes. Charisma motion in Ukraine the phenomenon is 

many-sided that all anymore attracts attention society. Citizens trust a church all anymore, as to 

the institute that today in Ukraine second on meaningfulness. Being in the conflict of identity and 

fight against a soviet inheritance a religious question in politics plays a worthy role. National 

authentication of Ukrainians is not determined by separate religion. Among ethnic Ukrainians a 

1,9 % population attributes itself to the protestants. In relation to the role of protestant churches 

well-aimed the doctor of philosophical sciences, theologian Mykhajlo Tcherenkov, spoke out : «A 

"church that was with people at difficult o'clock is canonical already in force of this fact, already 

that showed the christian solidarity and oblatory love. For "Orthodox Ukraine" (it is time with 

this міфологемою to say goodbye) these facts became precedents. Ukrainian christianity collects 

itself, folding a variety together, впізнаючи in him different offenses of only Church»[17]. 

Addresses to tradition of political theology of харизматизму will allow to the church to form the 

socio-political doctrine of charisma church for further development of society in a 

постіндустріальну epoch. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА  

ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВСО ЕХБ 

 

 У зв'язку з суспільними змінами в Україні духовна освіта у ВНЗ ВСО ЄХБ прагнє знайти 

відповіді на питання сучасності, удосконалює соціальну доктрину, форми організації та 

методи діяльності. Особливості духовної освіти сьогодні є не тільки способом пояснення 

навколишнього світу, а й задоволенням духовно моральних потреб. Отже, духовна освіта є 

об'єктивним процесом, яке спирається на відповідні передумови і фактори і розвивається 

разом з частиною нашого суспільства і впливає на людську свідомість. 

Ключеві слова: духовна освіта, релігія, релігійність, конфесія, соціологія, 

религиознавство. 

 

Цель исследования: научно обосновать концепции формирования духовного 

образования в ВСО ЕХБ. Выявить сущностную характеристику его развития.  

Задание: исследовать феномен духовного образования в ВСО ЕХБ. Изучить методы и 

подходы, наработать соответствующиеопытные данные. Определить влияние духовного 

образования на отдельную группу людей, личность верующего человека, и общество в 

целом. 

Постановка проблемы. Духовное образование формируется в процессе творческого 

освоения нравственных ценностей. Развитие духовности в ВУЗах ВСО ЕХБ выступает как 

отражение требований современной социо-культурной среды, нового осмысления 

парадигмы воспитания личности. Духовность личности формируется в конкретных 

условиях влияния социальных, политических, экономических факторов. Рассматривая 

нравы и воспитание, религию, социологи раскрывают, каким образом происходит 

формирование совокупного духовного опыта.  

Степень разработки проблемы. Религиовед А. Колодный определяет духовное 

образование, "как учебный процесс, направленный на передачу личности определённого 

объёма информации". Он утверждает, что религия является способом самоопределения 

человека в мире на основе ощущения своей Богоподробности. Н. Закович выделяет 

признаки духовного образования: 1. конфессиональная ориентация; 2. направленность на 

повышение религиозного образования личности; 3. подпитка религиозной веры и 

воспроизведение религиозности; 4. соответствие религиозного образования действующему 

законодательству страны и международным правовым документам. Определяя признаки 

духовного образования Н. Закович подчеркивает, что целью духовного образования есть 

формирование религиозности. По определению отечественных религиоведов Ю.А. 

Калинина и Е. А. Харьковщенка распространёнными религиозными концепциями в 

пояснения религии является объективно и субъективно идеалистические, 

натуралистическая и социологическая. Украинские религиоведы Лубский В. И., Бурдак 

С.М., Горбаченко Т. Г. и другие определяют религию, как духовный феномен который 

является для человека способом общения и вхождения в сверхъестественный мир. Рязанова 

Л. С. сосредотачивает свое внимание на изменениях в религии в связи с процессами 

глобализации в мире. Она даёт характеристику двух направлений, которые сложились в 

современной религии под влиянием глобализационных процессов: фундаменталистского и 
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модернистского, и подчеркивает наличие данных направлений в протестантизме. 

Проблемам развития духовного образования, его содержанию и формам в современной 

Украине посвящены работы украинских религиоведов Кальниша Ю, Любащенко В. В 

частности, Кальниш Ю. анализирует протестантские учреждения духовного образования и 

новые формы обучения по программам Евро-азиатской аккредитационной ассоциации 

евангельских теологических школ. Проблемы развития протестантского образования и 

интеграционные процессы в нём исследуются В. Любащенко. Анализируя наработки, как 

отечественных, так и зарубежных исследователей можно утверждать про наличие разных 

подходов к определению сущности "религиозности". В зависимости от употребления 

данное понятие может быть признаком верующего человека, всего общества, 

характеристикой эпохи, состоянием индивидуального или общественного сознания. 

Изложение основного материала. Анализируя проблему духовного образования, 

необходимо определить сущность понятий образование, духовность, духовное образование, 

религия, религиозность. Существуют различные взгляды на соотношение духовности и 

религиозности. Одни утверждают, что духовность и религиозность тождественны, другие 

придерживаются противоположной точки зрения. На наш взгляд духовность является более 

широким в сравнении с понятием религиозность. Понятие духовное образование, будем 

употреблять в его узком значении, как «религиозное образование» и будем анализировать 

его с религиоведческихпозиций [1, с.38]. 

 Религиозное образование передает определённый объём информации. Его характеризует 

конфессиональная ориентация и его задание, и цель определяется церковью или 

религиозной организацией. Религиозное образование подпитывает веру и воспроизводит 

духовность. Она должна соответствовать действующему законодательству и 

международным правовым документом относительно религии.  

Религия - это встреча человека со «святым». Для украинских религиоведов Лубского 

В.И., Бурзак С.М., Филиппович Л.О. и других религиоведов - это духовный феномен, 

способ общения и вхождения человека в сверхъестественный мир [10, с. 17-20]. 

Исследование тенденций развития духовного образования в Украине тесно связана с 

религией и религиозностью. Основы современной религиозности - это удовлетворение 

духовно-моральных, потребностей, что связано непосредственно с учебно-воспитательным 

процессом. Целью духовного образования есть формирование религиозности. Духовное 

образование передает определенные религиозные знания с целью повышения уровня 

образованности студентов. 

Религия является важным фактором всестороннего развития человека. Разные историко-

политические реальности определили разные подходы к религии и духовному 

образованию. Существуют такие типы духовного образования: традиционный, 

ознакомительный, конфессионально-ориентированный [14, с. 25-27]. Изучение духовного 

образования лежит, прежде всего, в сфере социологии. Изучение религии как социального 

феномена происходит с помощью эмпирических методов, которые позволяют наблюдать 

социальное поведение человека. При социологическом исследовании используются 

разнообразные методы познания такие как обще-философский, социологический, 

специальный, обще-научный, теоретический, эмпирический. Социологический метод 

реализуется через анализ исторических документов, письменных источников - 

богословских книг, учебников, программ духовных учебных заведений, церковных 

документов, концепций развития духовного образования. Метод контент-анализ- 

выделение исследователем религиозных тем не обсуждаемых предположений в 

исследуемых материалах (проповедях, выступлениях участников научно-практических и 

церковно-советских конференций) является целесообразным для определения сущности 

религиозного образования, воспитания и использования христианских ценностей в учебно-

воспитательном процессе [7, с. 67]. В частности применение контент-анализа дало 

возможность выделить такие направления духовного образования какобще-

образовательный и профессионально-ориентированный. С помощью данных методов 
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можно увидеть реальное содержание духовного образования, его реальные смысловые 

модели. Использование сравнительно-исторического метода при анализе статистических 

данных Держкомрелигий способствовало изучению тенденций динамического развития 

духовного образования в Украине [12, с. 35]. Предпосылки и причины развития духовного 

образования были установлены на основе анализа объективных, общественных процессов 

(политических), экономических, духовных, которые свойственны современному 

украинскому обществу и религиозной среде. 

Наличие тенденции к формированию в Украине интегрированной синтетической модели 

духовного образования было доказано на основе казуального (познание причинно-

следственных связей) и структурно-функционального (раскрытие структуры религиозных 

организаций) методов. Структурно-функциональный и типологические методы дали 

возможность совершить типизацию духовного образования, его принципов, методов 

обучения, сущностных признаков, содержания и т. п. Основные тенденции развития 

духовного образования в современной Украине, а именно его динамического развития, 

формирования интегрированной (синтетической) модели, использование христианских 

ценностей в учебно-воспитательном процессе осуществлено на основе методологических 

принципов религиоведения. Осмысление религиозных феноменов, в том числе и такого как 

духовное образование, возможно не только с помощью вышеуказанных методов 

религиоведческого исследования, а и современных религиозных теорий, а именно таких как 

рационального выбора, секуляризации, глобализации. В частности теории рационального 

выбора и секуляризации в осмыслении религии применены П. Старк и Р. Старк. 

Исследование религиозного феномена духовного образования с помощью 

социологического и синтетического подходов даёт возможность современному 

религиоведению всесторонне изучить влияние образования на общество. 

Анализируя законодательную базу по проблеме совести в Украине можно определить 

базовые принципы ее формирования - это право исповедовать любую религию, вольно 

выражать свои религиозные чувства, гарантия равноправия перед законом каждого 

человека, независимо от его религиозных убеждений, обязательство государства уважать 

внутреннее устройство религиозных организаций. Гарантии невмешательства в их 

внутренние дела. Для исследования международного духовного образования имеются 

международные документальные источники. В целом эти документы обращают внимание 

на утверждение принципов толерантности, усиления связи духовного и светского 

образования, а также евангелизации [11, с. 41]. Важным международным документом 

является европейская конвенция прав человека, где в ст. 10 читаем, что просветительство 

является способом преодоления невежества и стереотипов [13, с. 60]. Исходя из этого, 

Ассамблея рекомендовала правительствам стран охранять религиозный плюрализм, 

разоблачать любые попытки внутренних и религиозных конфликтов, способствовать 

развитию знаний про религию [1, с. 38]. Международные документальные источники, как 

правовые, так и религиозные, определяют условия функционирования системы 

религиозных организаций и их образовательной деятельности. Значительно шире духовное 

образование представлено в богословских источниках. Каждая религиозная конфессия, 

церковь имеет свое видение проблем духовного образования. Богословские источники, 

церковные документы и учебная документация духовных образовательных учреждений 

открывают процессы, которые происходят в духовном образовании Украины. 

Формирование духовного образования раскрыто в соответствующих документах ВСО ЕХБ. 

Богословские документы относительно духовного образования в ВСО ЕХБ указывают 

назадания в развитии творческих способностей студентов (абстрактного мышления, 

навыков самостоятельной работы), совершенствование содержания образования, 

богословской, педагогической подготовки, а также совершенствование организационной 

структуры учебных заведений. Духовное образование должно находиться в сфере 

культурологических проблем современности, базироваться на историческом наследии, 

определять академические измерения духовного образования. 
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Анализ базовых церковных документов по вопросам образования, программ духовных 

учебных заведений и других богословских источников даёт возможность определить 

компоненты духовного образования: информационный, операционный, ценностно-

смысловой. Церковные источники, работы богословов обращают внимание на 

методическое совершенствование духовного образования (активация мыслительной 

деятельности слушателей в процессе чтения лекций, внедрение самостоятельной работы, 

семинарских занятий и т. д.). Значительное внимание обращено на организационную 

структуру духовных заведений - академий, семинарий, колледжей и т. п. Исследование 

учебных планов, перечня предметов, учебных программ, курсов лекции даёт возможность 

определить признаки содержания духовного образования. Программы, учебные курсы 

раскрывают содержание традиционной системы духовного образования. Кроме научных, в 

том числе религиоведческих, педагогических, документальных, богословских источников 

исследования достаточно ценным источником является материалы современных духовно-

светских конференций. Церковно-светские конференции поднимают проблемы морального 

воспитания студентов на основе христианских ценностей, раскрывают связь морального 

воспитания с национальным фактором и развитием культуры. Часть богословов предлагает 

внедрить преподавание основ христианской культуры в общеобразовательные учреждения. 

Анализ проблемы духовного образования показал предпосылки, концептуальные причины 

развития духовного образования, сущностные признаки и международные измерения 

последнего. Задание исследования тенденций духовного образования в современной 

Украине требуют соответствующей методологии [4, с. 185-218]. Обзор научных подходов 

относительно исследования духовного образования требует дальнейшего осмысления 

тенденций его развития в аспекте тех изменений, которые свойственны современному 

состоянию религии [9, с.  223]. 

В ВСО ЕХБ формируется система богословского образования. Студенты поступают в 

колледж, семинарию, университет, которые признаны богословским советом Союза и 

имеют рекомендацию от церкви, к которой они принадлежат. Богословское образование 

имеет своей целью раскрывать понимание тех принципов, на основе которых построено 

служение церквях в ВСО ЕХБ. Обученный богослов в процессе обучения получает 

соответствующий уровень подготовки, который необходим для толкования Священного 

Писания, защиту и применение его на практике. Он осведомлён о богословских тенденциях 

и религиозных мировых движениях и имеет потенциал для авторитетного служения. 

Священное Писание говорит о тех служителях, кто превосходен в слове и деле имеет веру. 

Неподготовленный служитель не имеет опыта в изложении Священного Писания, что 

приводит к его искажению и неправильной интерпретации. Богословское образование в 

ВСО ЕХБ включает в себя академическое понимание проблемы и практическое 

применение. Она имеет две формы обучения: формальную и неформальную. Семинария 

представляет формальное образование, которое является целенаправленным и 

систематическим. Формальное образование выгодно, так как происходит под руководством 

опытных учителей, экономит время. Если учебный план не разработан соответствующим 

образом, то результаты обучения могут быть неполными. Сжатый учебный план не имеет 

возможности продумать и оценить учебный материал и освоить его практическую сторону. 

Каждое учебное заведение может установить свои учебныецели. Они соответственно 

разрабатываются факультетами ВУЗа, кафедрами и специальными курсами. Каждый 

предмет имеет свою духовную-воспитательную цель. Сегодня в ВСО ЕХБ необходима 

целенаправленная подготовка служителей. Для их обучения нужны подготовленные 

педагогические кадры в сфере богословского образования и учебные программы. В связи с 

этим существуют программы библейского обучения в поместных церквях, а также 

программа обучения студентов в ВУЗах [3, с. 3-17]. 

В Киевской Богословской семинарии (КБС) выработана образовательная программа, 

которая имеет академические так и практические аспекты в обучении. Это две учебные 

программы: бакалавр богословия и младший бакалавр, которые имеют семь специализаций: 
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библейские науки, благовестие и насаждение церквей, всемирное миссионерство, 

молодежное служение, пасторское руководство, пасторско-капеланское руководство и 

христианское образование. Кроме того, обучение проходит по трём магистерским 

программам по специализации библейские и богословские исследования, библейское 

душепопечение и молодежное служение. Все учебные программы семинары отвечают 

западным стандартам аккредитации, таких как Талботская школа богословия и имеют 

положительную репутацию в Евро-азиатской акредационной ассоциации (ЕААА) [8, с. 38]. 

Выпускники семинарии могут продолжить образование в аккредитационных богословских 

заведениях Европы и США. В библиотечном фонде КБС находится 31000 экземпляров 

христианской литературы, в том числе на английском 15500 наименований и на русском и 

украинском языках 8000 наименований. Во время пребывания студентов в 

семинариикомпьютерный зал открыт круглосуточно, использование компьютеров для 

обучения бесплатно. В семинарии проходят конференции и семинары для выпускников и 

студентов. Курсы базовых программ предполагают изучение Библии с целью ее понимания 

использования в служении. Изучаются такие курсы, как обзор Ветхого Завета, обзор 

Нового Завета, еврейский язык, греческий язык, практическое богословие, история церкви. 

Следующие ниже перечисленные курсы имеют свою специфику обучения. Курс 

библейское миссионерство готовит студентов к межкультурному общению. Курс 

молодёжное подростковое служение представляет принципы, цель которых организация 

служения среди молодёжи. Курс"Благовестие и насаждение церквей" знакомит студентов с 

организацией работы по созданию церкви. С этими и другими курсами можно 

ознакомиться в 2 бакалаврских программах и 3 магистерских [5, 102 с.]. 

Итак, имеется возможность познакомиться с зарубежными методиками и рабочими 

программами. Учебная программа отображает цели и содержание богословского 

образования. Она предусматривает соответствующие объем знаний, умений и навыков, 

необходимых для данного богословского направления, раскрывает задачи обучения, 

особенности методов, их организационную форму. Кроме того следует учитывать 

деятельность вне процесса обучения такие как студенческие организации, церковь, которые 

не относятся к учебному плану.  

Духовная деятельность студентов представляет собой процесс личной ценностной 

самоидентификации. Процесс формирования духовности с помощью способов, средств, 

механизмов представляет собой взаимодействие ценностной идентификации и свободы 

выбора. Духовная личность постоянно находится в процессе духовного поиска. Она 

самостоятельно создает свой духовный мир, корректирует идеалы, ценностные ориентации 

с учетом своего личного опыта [2, с. 42-43]. Духовность является философской, 

религиозной, этической, эстетической, педагогической, психологической категорией. Она 

исследуется как познавательный, нравственный, эстетический аспект. Это результат 

трансцендирования человека за пределы собственной жизни. Проявление духовности 

происходит через высшие ценности. Нравственные качестваявляются основой творческой и 

сознательной деятельности. Духовность студента выступает как показатель уровня 

человеческих отношений, нравственно-эстетической, гражданской позиции [6, с. 3-17].  

Заключение. Анализ научных и богословских подходов в исследовании развития 

духовного образования в ВСО ЕХБ, дает возможность сделать выводы: 

1. Основой исследования тенденций развития духовного образования является 

религиоведческий аспект понимания сущности понятий «религия», «религиозность».  

2. Исследуя религиозный феномен духовного образования, осмысливая проблемы 

современных теорий религии, дает возможность всесторонне и глубоко изучить данную 

проблему, влияния религии через духовное образование на становление религиозности в 

украинском обществе. 

3. Относительно методологии исследования духовного образования, как религиозно-

социального феномена, отметим, что религиоведческие исследования дают наиболее 

глубокое понимание данного феномена в его комплексном системном применении. Именно 
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системный синкретический подход при исследовании религиозных феноменов, а также 

духовного образования, наиболее прогрессивный в западной науке. Особенностью этого 

подхода является объединение в нем достижений разных наук, научных подходов и 

методов, как части социально-культурной, политической системы.  

4. Определение основных тенденций развития духовного образования, а именно его 

динамического развития, формирования интегрированной (синтетической) модели, 

преимуществ богословского измерения, взаимодействия светского и духовного 

образование, использования христианских ценностей в учебно-воспитательном процессе 

осуществлено на основе методологических принципов религиоведения: объективности, 

культурологического, толерантности и терпимости, правового обеспечения свободы 

совести.  

5. Анализировать духовное образование в учебных заведениях ВСО ЕХБ находим новые 

формы обучения по программам евро-азиатской аккредитационной ассоциации. Это дает 

возможность утверждать про формирование на Украине протестантского образования.  

6. При наблюдении развития духовного образования прослеживается его зависимость от 

существующих форм политического управления, как в советский период, так и в период 

независимой Украины.  

7. Содержание духовного образования определяется в первую очередь изучением 

богословских предметов, организационной структурой духовных учебных заведений - 

академий, семинарий, колледжей. В тоже время программы, учебные курсы раскрывает 

содержание традиционной системы духовного образования в ВСО ЕХБ. 
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RESEARCH METHODOLOGY OF THE PHENOMENA 

SPIRITUAL EDUCATION IN THE VSO ECB 

 In case of social changesin in Ukrainethe spiritual education at universities UUA ECB aim to 

find answers to some questions as modernity, to improve social doctrine and forms of 

organization and methods of activity. Thus, advances in secularisation proceed the weakening of 

organizational control over religious believers, that entails a change of the structure and the role 

of spiritual education which is being modified. Aslo, it should be noted that religion becomes a 

private affair of a person, which is often influencing on changes of religious orientation of 

believers. That is why, the study of the spiritual educational content deserves special attention. 

Nowadays, features of the spiritual education is not only a way of the world explanation, but also 

the satisfaction of spiritual and moral needs. So, the spiritual education is an objective process 

that relies on relevant prerequisites and factors, and developing with the part of our society by 

influencing on the human consciousness. 

Keywords: spiritual education, religion, religiosity, confession, sociology, religious studies. 
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ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕФОРМАЦІЙНО-КОНТРРЕФОРМАЦІЙНОГО РУХУ 

НА ЗМІНУ СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА 

ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ ЕКЛЕЗІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

У статті здійснено комплексний історико-філософський аналіз ролі та місця 

європейського реформаційно-контрреформаційного руху в його взаємозв’язках і та 

взаємовпливах на формування ренесансних ідей та їх відображення в духовно-культурному 

самовизначенні українського народу на тлі розвою протестантської ідеології та 

піднесення унійної доктрини. Витлумачено основні чинники проникнення ідей гуманізму на 

етнічні землі України-Руси, їх зміст та ідейно-світоглядні джерела, а також висвітлено 

ступінь впливу реформаційно-контрреформаційного руху на конфесіалізацію церковно-

релігійного життя та формування нової еклезіальної реальності в ранньомодерний.  

Ключові слова: реформаційно-кнтрреформаційний рух, Ренесанс, гуманізм, світогляд, 

унійна доктрина, конфесіалізація, нова еклезіальна реальність, протестантизм, 

протестантські деномінації. 

 

Актуальність теми. Невідворотність євроінтеграційного руху України та її активне 

входження у європейський цивілізаційний процес і духовно-культурний простір актуалізує 

питання наукового, історіософського аналізу впливу реформаційно-контрреформаційного 

руху на формування ренесансних ідей та їх ініціацію в світоглядній структурі українського 

народу, що відбувалися в умовах постання нової еклезіальної реальності, зумовленої 

переходом частини духовного проводу Київської митрополії на унію з Римом. Тому й не 

дивно, що сьогодні стає дедалі помітнішим зростання філософського осмислення ідей і 

проблем Української державності, національної церковності, релігійної ідентичності у 

контексті формування передренесансного і, власне, ренесансного світогляду українського 

народу. Це можна пояснити тим, що як тоді, так і тепер український соціум перебуває у 

пошуку нових орієнтирів власного цивілізаційного поступу. У зв’язку з цим, загострюється 
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проблема висвітлення місця та ролі представників політичної і духовної еліт у боротьбі за 

означені ідеали, що спонукає науковців докладати чимало зусиль для вивчення багатьох 

суспільно значущих проблем і, зокрема, цієї, якій ми присвятили власне дослідження.  

Для розв’язання означеної проблеми українські вчені приклали чимало зусиль. Але 

українське сьогодення вимагає пошуку вагомих аргументів і історіософського 

обґрунтування закономірності впливу польського фактору (і не тільки) на формування 

ренесансного світогляду українців. Адже ідеться про значно ширший контекст цієї 

проблематики – вплив загальноєвропейського реформаційно-контрреформаційного руху на 

трансформацію світоглядної парадигми українського народу та формування модерної 

еклезіальної реальності в період його входження у політичну структуру Речі Посполитої.  

У цьому зв’язку наукове вивчення означеної проблеми є не лише актуальним, а й 

виправданим з багатьох позицій і сенсів. З одного боку, воно допоможе переосмислити і 

переоцінити історичний досвід духовно-культурних впливів і цивілізаційних взаємин двох 

слов’янських народів – польського та українського, а з другого – сприятиме налагодженню 

тіснішої міжнародної і міждержавної співпраці на шляху до входження у європейське та 

світове співтовариство. Філософська об’єктивація цих та інших сегментів історичного 

розвою польської та української нації дозволить створити несучий каркас нової моделі 

спільного розвитку європейських народів, а саме польського і українського в умовах нових 

суспільно-політичних трансформацій в Європі та світі. 

Ступінь наукової розробки. Українськими гуманітаріями за відносно незначний 

проміжок часу зроблено надважливі кроки на шляху до філософського осмислення 

реформаційно-контреформаційного руху в його взаємозв’язках і взаємовпливах із 

історичним поступом українського народу. Так ретельному проаналізовано роль 

релігійного чинника у геополітичних устремліннях еліт України в добу Середньовіччя 

(О. Борисова), українського месіанізму (І. Пасічник та П. Кралюк), етнокультурної царини 

духовно-релігійних обрисів української ментальності в епоху передренесансної епохи 

(А. Колодний, Л. Филипович, С. Хрипко) та власне ренесансної (В. Балух, В. Литвинов, 

Д. Чижевський, М. Попович) та ін. З’явилися вдалі спроби історіософського аналізу унії та 

проблем унійності в житті України-Руси (В. Шевченко), ідентичності «українського 

католицизму» (С. Кияк), московської релігійно-політичної експансії, починаючи з часів 

Переяславської ради (В. Брехуненко), наукового дослідження української ранньомодерної 

духовної культури в європейському контексті (С. Йосипенко) та ін. 

Наприкінці XVI ст. на Заході спостерігається значне розширення інформації про 

Україну-Русь. Водночас ця інформація стає ширшою та різноманітнішою за змістом і 

характером. Між тим, ренесансний період є не такий колоритний, як бароковий, котрому 

притаманні інші риси та тенденції і котрий своїм буянням в Україні значно відрізняється 

від ренесансного. Попри наділення цієї епохи широкою історіософсько-релігієзнавчою 

семантикою з яскраво вираженим континуальним потенціалом, що можна спостерігати 

останнім часом в національній гуманітаристиці, говорити про комплексну історико-

філософську об’єктивацію усіх процесів, подій та явищ, що визначили її дух і дають право 

розглядати їх як своєрідну «розтягнуту» в часі точку біфуркації поки що рано. Визнаючи, 

що зарубіжна та вітчизняна (українознавча) наука накопичила певний фактологічний 

матеріал, який увиразнює специфіку реформаційно-протестантських впливів на суспільно-

політичне та церковно-релігійне життя Європи, а частково й світу, мусимо визнати, що 

комплексних і не заідеологізованих праць надто мало. Дається також взнаки брак 

історичних джерел, зокрема й іноземного походження, які б увиразнювали всю складність 

чи, навпаки, «простоту» ранньомодерного періоду, що хронологічно охоплює XVI – 

XVII століття. 

Різноманітних масово тиражованих монографіях, наукових і популярних розвідках, 

журнальних і газетних статтях, фільмах (документальних чи художніх), зовсім мало місця 

автори відводять Україні, проникненню на її терени ренесансно-гуманістичних віянь та 

пов’язаного з ними поширення реформаційно-протестантського руху. 
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Наявні фундаментальні дослідження стосуються здебільшого Західної Європи (а 

починаючи від XIX ст. – й Північної Америки), де особливого поширення набули новітні 

течії та рухи протестантського толку. Центрально-Східну Європу досліджували вже з 

середини XVII ст., а щодо України, то вона й дотепер, на жаль, посідає чи не останнє місце 

у вивченні реформаційного руху й поширення протестантизму. Ми це пояснюємо тим, що в 

зарубіжній історіографії її донедавна розглядали здебільшого як: 

а) малозначущий регіон для виявлення якихось глобальних рис реформаційного впливу; 

б) країну, де функціонування протестантизму витлумачувалося здебільшого в контексті 

історичного буття традиційного християнства – православ’я, католицизму й греко-

католицизму; в) інородний ареал для місіонерсько-прозелітичної діяльності закордонних 

протестантських пасторів; г) складову іноземної, передусім польської та російської 

церковних історій, на формування якої впливали представники чужоземних країн (Річ 

Посполита, Московія, а найбільше – російсько-радянська імперія). 

Відомо, що з приєднанням українських земель до Московії майже чотирьохсотлітня доля 

протестантських спільнот в Україні або цілковито випадала з поля зору науковців, або, 

якщо іноді про них щось згадували, то хіба в контексті чужоземної історії – австро-

угорської, польської, румунської, російської. У часи московсько-російського колоніального 

гніту та «радяновладдя» – вся історія церковно-релігійного життя поневолених народів 

розчинялася в історії «Русскай православнай церкві» (це – в кращому випадку), а якщо 

йшлося про Україну і питомі історичні церкви – православну чи греко-католицьку – то 

лише в історії «Юга-Западнай Рассіі». 

Мета та завдання. У розвідці поставлено за мету здійснення комплексного 

історіософського аналізу специфіки реформаційно-контрреформаційного руху в його 

зв’язках і впливах на зміну суспільно-культурної і політичної парадигми етнонаціонального 

поступу українського народу в добу реформаційно-ренесансних трансформацій у Європі і 

зокрема в Речі Посполитій.  

Досягнення мети зумовлює розв’язання таких завдань: 

─ охарактеризувати суспільно-політичне тло та специфіку духовно-культурних 

трансформацій на теренах України в період раннього модерну; 

─ з’ясувати основні чинники проникнення ідей гуманізму на етнічні землі України-Руси, їх 

зміст та ідейно-світоглядні джерела; 

─ визначити рівень впливу європейського реформаційно-контрреформаційного руху на зміну 

світоглядної парадигми цивілізаційного розвитку українського народу в умовах 

формування модерної еклезіальної реальності; 

─ проаналізувати провідні тенденції реформаційно-протестантського руху в контексті 

формування нової еклезіальної реальності на українських землях в період Контрреформації; 

─ витлумачити провідні ідейно-концептуальні аспекти польського ренесансу та висвітлити 

специфіку реформаційно-контреформаційного руху на формування ренесансного 

світогляду українців за умов нової еклезіальної реальності, що утворилася в результаті 

Берестейської унії; 

─ дати критичну оцінку наслідкам польського ренесансного фактору в процесі конфесіалізації 

церковно-релігійного життя у доберестейський період. 

Основний виклад матеріалу та дискусія. Попри те, що Річ Посполита не була ані 

першим, ані єдиним ренесансним осередком у Європі територіально, адже гуманістичні 

віяння проникали туди переважно з Богемії та Угорщини,а перші центри передренесансної 

доби заснували італієць Ф. Боунакорсі, німець К. Цельтісон, швейцарець Рудольф Агрікола 

[2, c. 262], ренесансні ідеї в Речі Посполитій знаходили свою добру підтримку з боку 

польських королів. Сини Казимира IV (1447 – 1492 рр.) – Олександр І та Сигізмунд І, які 

заміщували один одного на королівському престолі, навчалися у Ф. Каллімаха і були 

ревними прихильниками Ренесансу [2, c. 263], що створювало сприятливі умови для 

конституювання ідей Ренесанс і забезпечення їм всеохоплюючого впливу в межах 

польського соціуму. Ми це пояснюємо передусім тим, щоцю країну, на відміну від багатьох 
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інших країн Європи і, зокрема, сусідніх Німеччини та Богемії, не виснажувала релігійна 

боротьба і конфесійне протистояння. 

Провідну роль у формуванні ренесансної парадигми розвитку польської національної 

культури відіграла Католицька церква. Розквіт ідей гуманізму в Речі Посполитій 

починається саме тоді, коли ідейними натхненниками та теоретиками польського Ренесансу 

стали представники духовенства. Саме це забезпечило йому стрімке поширення серед 

різних верств суспільства, чітку ідеологічну спрямованість і всезагальний характер. 

Церковні ієрархи часто виступали фундаторами гуманістичних студій, засновували 

колегіуми тощо [2, c. 264]. Особливістю польського гуманізму є те, що він позбавлений 

секуляризаційного диктату, світськості та язичницьких імпульсів, як то ми спостерігаємо в 

італійській версії Ренесансу. Польські гуманісти свої твори писали виключно латиною, що 

наряду із пізнавальною цінністю мало своє духовне значення, оскільки латина все ще 

залишалася мовою Божественної Літургії, а отже, сакральною. 

Поширенню ідей гуманізму на теренах Речі Посполитої значною мірою сприяла 

тогочасна польська демократія, релігійна терпимість та світоглядний плюралізм, які в наш 

час є не лише предметом активного вивчення, а й захоплення серед багатьох європейських 

учених. Ось як її характеризує відомий англійський науковець і публіцист Н. Дейвіс: «У 

світі, де наростала релігійна нетерпимість, Польсько-Литовська держава посіла окреме 

місце. На її великій території зі строкатим населенням існувала палітра католицьких, 

православних, юдейських і мусульманських громад ще до того, як лютеранство 

поширилося в містах польської Прусії, а значна частина дворянства спокусилася 

кальвінізмом […]. Тієї доби Польща справедливо пишалася як своєю роллю бастіону 

християнського світу супроти турків і татар, так і створенням першого в Європі притулку 

толерантності» [3, c. 250-251].  

Усвідомлення цієї місії – бути «бастіоном» християнського світу – згодом 

еволюціонувало від релігійної терпимості до необхідності навернення в лоно Католицької 

церкви всіх своїх підданих, що, в свою чергу, загострило проблему національно-

культурного і духовного самовизначення українського народу, який перебував у структурі 

річ-посполитського етнодержавного утворення. Дилема полягала в тому, що польські 

монархи не уявляли можливість національно-державного і духовно-культурного поступу 

монархії без католицизму і політичної підтримку священного Апостольського престолу, а 

український народ в той час змагав до виокремлення себе як нації з самостійним державним 

устроєм, духовно залишаючись у лоні Вселенського Православ’я. Показовими тут є 

світоглядна позиція С. Оріховського (1513 – 1566). Він, як і багато інших мислителів тієї 

епохи, не надавав особливого значення ідейно-богословським та церковно-літургічним 

розбіжностям між Католицькою та Православною церквами, натомість наголошував на 

обґрунтуванні ідеї сарматської ідентифікації слов’янських народів і, зокрема, польського та 

українського: «Родом я із скіфського племені, рутенського народу. В обох випадках також 

сармат, тому що Русь, моя батьківщина, лежить у європейській частині Сарматії» [6]. Отже, 

як бачимо, Русь для католицького гуманіста руського походження – це не лише 

територіальне, а й етнокультурне поняття.  

Ренесансні тенденції в Речі Посполитій сприяли активному обґрунтуванню, а почасти й 

нав’язуванню ідей «польського сарматизму», втілення в життя яких мало відбуватися 

шляхом піднесення унійної доктрини на прапорах польсько-католицького потридентського 

тріумфалізму. Звісно, що руський народ, який тривалий період перебував в умовах 

бездержавності та іноземного політичного і духовно-культурного впливу, значно 

поступався полякам. У нього не було ані добре зорганізованих шкіл, ані вчителів, ані 

друкарень. В результаті дотику польського ренесансного, однак західно-католицького 

мислення, та зашкарублого східно-візантійського, в координатах якого руську книжну і 

церковну вченість намагалися утримати греки, загострилася потреба пошуку нової 

еклезіальної формули становлення етнонаціональної церковно-релігійної ідентичності. 

Пропагандистський рух з обох боків потребував кваліфікованого полемічного базису і, 
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зокрема, друкованого слова не лише для того, щоб протистояти ідеологічному тиску 

католицьких полемістів, а й щоб інтегруватися в загальноєвропейський ренесансний 

процес. Як вихід, православні почали налагоджувати видавничу справу та закладати школи 

за західними зразками. Проте, на відміну від католиків і, навіть протестантів, їхній 

потенціал у цьому процесі був значно нижчий, а брак друкованої літератури – ще 

відчутніший. Цікавою з цього приводу є статистика, яку подає Г. Лужницький. За його 

спостереженнями, друкарня Києво-Печерської лаври за вісім років свого існування видала 

всього 11 творів; Львівська братська школа за тридцять два роки – лише тринадцять 

[9, с. 338]. Дещо краще справи складалися в друкарні Острозької академії. Тут, за той же 

час (тридцять років), було видрукувано три десятки творів. Певного успіху у видавничій 

справі досягла й друкарня Віленського братства тоді, коли такі, як Почаївська, Дерманська 

та Луцька друкарні видали всього по декілька і то не зовсім популярних брошур [9, c. 338]. 

До цього варто додати ще й те, що на етнічних землях України-Руси мало хто знав латину, а 

тим паче читав чи писав нею. Найбільшою проблемою стало те, що знайомство з 

ренесансною літературою було доступне лише окремим, а точніше тим, хто міг читати 

латинську античну літературу в оригіналі. Не було й перекладів, як і не було осередків, де 

здійснювали б перекладацьку діяльність. Відомо, що братські школи та друкарні, де це 

можна було робити, займалися перекладами і друкуванням церковно-богослужбової 

літератури, на яку був більший запит, а отже й фінансовий зиск.  

За нашими спостереженнями, світоглядні джерела гуманізму епохи Ренесансу 

формувалися не тільки під впливом польського чинника. Їх походження, зміст, а відтак і 

ступінь впливу на український народ, над духовно-культурним простором якого витав дух 

європейського ренесансу, детерміноване щонайменше трьома векторно зорієнтованими 

напрямками: православно-консервативним, унійним та ренесансно-гуманістичним [8, 

c. 188]. Найяскравішим представником першого був, безперечно, Іван Вишенський, якому 

Д. Чижевський абсолютно безпідставно приписує «натхнення істинного пророка» і «талант 

від Бога» [12, c. 132]. Інтелектуально-духовна заскнілість цього ченця навпаки мала згубні 

наслідки для українського народу, оскільки він хотів «загнати» усіх русинів у монастирі і в 

«прокрустове ложе» візантійсько-ісихастського імперського «благочестя». Негативність 

його «місіонерської» діяльності полягає і тому, що вона «становила загрозу духовної 

ізоляції, набуття культурою стійких рис провінціалізму» [8, c. 183]. Що власне і сталося. 

Виняток тут складає хіба що доба митрополита Петра Могили, яка ознаменувала «золотий 

вік» Київської митрополії [13, c. 143 - 157]. 

Проунійний напрям представляли єзуїти, серед яких найяскравішими представниками 

були Б. Гербест (1531 – 1593 рр.), П. Скарга (1536 – 1612 рр.), А. Поссевіно (1534 – 1611 

рр.), Іпатій Потій (1541 – 1613 рр.), Мелетій Смотрицький (1577 – 1633 рр.), Петро Могила 

(1596 – 1647 рр.) та інші. Однак це були не лише ідейні натхненники унії, а передусім 

великі полемісти, просвітителі, борці за чистоту віри і єдність Західної та Східної церков. І 

якщо для польських єзуїтів першочерговим завданням було повернення руської пастви в 

лоно Католицької Церкви, то для руських ієрархів – утворення Київського патріархату в її 

структурі, однак із номінальною залежністю від Апостольського Престолу. Загалом, 

бажаних результатів не досягли ні ті, ні інші.  

Представників проунійного напрямку об’єднувало спільне ставлення до ренесансного 

розвою, що йшов здебільшого в ногу з Реформацією та Протестантизмом. Вони його просто 

відкидали, оскільки було за що. Схоже, їх менше за все цікавив той Ренесанс, який, за 

влучними узагальненнями Д. Чижевського, «мріяв про «ентузіазм», а справді зміг 

розвинути лише досить холодну риторику», Ренесанс, що «мріяв про вищу, всебічно 

розвинену людину, а справді досягнув лише панування егоїзму та сваволі», Ренесанс, що 

«поставив собі метою дослідження природи, але природознавство ренесансу залишилося 

повне мрій та сприяло розвиткові «магії», альхемії, астрології», Ренесанс, що «різко 

критикував «забобони» та упередження старих часів, але сам залишився під владою 

забобонів, хоч до деякої міри і підновлених» [11, c. 220-221]. Вони стали предтечами 
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іншого Ренесансу, Ренесансу церковно-релігійного, який відбувався в дусі Католицької 

Церкви потридентського періоду. 

Ренесансно-гуманістичний напрям, виразником якого справедливо вважають 

С. Оріховського, був не такий розвинений. Це можна пояснити мовним бар’єром, 

відсутністю добре зорганізованого шкільництва, а головне університетської освіти, з якої 

виходили ці круті віражі повернення до «витоків», що мало свої як негативні, так і 

позитивні наслідки. Водночас, варто пам’ятати, щоренесансні віяння до Східної Європи, а 

отже й України-Руси прийшли із великим запізненням, через те, що траєкторію його 

розвитку суттєво і доволі часто корегувала спочатку Реформація, а згодом і 

Контрреформація. 

Між тим, на розвиток ренесансних ідей в Україні-Русі суттєво вплинула конфесіалізація 

церковно-релігійного життя, зумовлена Берестейською унією і приєднання Київської 

митрополії до Апостольського Престолу. Формування унійної доктрини та проголошення 

унії викликали гостру полеміку між католиками і православними Речі Посполитої, а її 

піднесення майже остаточноприглушило щойно розпочатий процес засвоєння традиції 

європейського Ренесансу. Між тим, дослідники у своїх твердженнях і оцінках розвитку 

ренесансних ідей України-Руси розходяться: одні схильні вважати, що «українська 

література XVI ст. не тільки має в собі лише малопомітні елементи Ренесансу; вона є в 

цілому незначна» [11, c. 222-223], а інші навпаки, намагаються довести, що ренесансно-

гуманістичний напрямок в Україні-Русі добре представлений і багатий за ступенем 

інформативності. На цьому, услід за В. Нічик, наполягає, наприклад, В. Литвинов. 

Дослідник, зокрема, наголошує, що прояви гуманізму в його національній українській 

проекції варто шукати передусім не стільки у філософії, скільки у літературі, історії, 

живописі, музиці та архітектурі [8, c. 187]. 

Звідси ми бачимо, що становлення і подальше піднесення української національної 

культури було тісно пов’язане із загальноєвропейськими процесами Ренесансу. Проте 

відбувалося це здебільшого у контексті поширення ідей «польського сарматизму» та в дусі 

Католицької церкви потридентського періоду та з метою навернення в її лоно 

«схизматиків» шляхом унії. Такий підхід сприймався по різному: українська шляхта і 

духовенство підтримувала ідею унії, а позаієрархічні структури і, зокрема, православні 

братства та простолюд – ні. 

Отже, Київська митрополія опинилася в орбіті загальноєвропейських релігійних і 

культурних рухів задовго до проголошення Берестейської церковної унії (1596 р.), але з 

появою Унійної Церкви (згодом – Українська Греко-Католицька церква) цей процес став 

більш помітний і невідворотній. «Нова» Церква зуміла зробити все для того, щоб руська 

паства не втратила автентичну національно-релігійну церковність і духовну культуру 

загалом. Зайве буде доводити, що саме в особі УГКЦ було створено власну Національну 

церкву, яка відіграла величезну роль в історії українського і білоруського народів, що 

визнають навіть російські вчені [4,c. 5]. Але це так було в історії. Сьогодні ситуація вимагає 

від духовного проводу цієї церкви нових рішучих кроків до об’єднання в одну Помісну 

Церкву в Україні, на що вона навряд чи коли не будь відважиться, а з маніпуляціями 

навколо піднесення УГКЦ до статусу Патріархату, які ми спостерігаємо сьогодні в заявах і 

певних кроках Папи Франциска – й поготів.  

Отже, підбиваючи підсумки впливу європейського реформаційно-контрреформаційного 

руху, а відтак і польського фактора на формування ренесансного світогляду українців у 

умовах нової еклезіальної реальності, породженої піднесенням унійної доктрини й 

переходом частини Київської митрополії на унію з Римом, можна зробити такі висновки: 

Ранньомодерна епоха це – особливий період у житті багатьох народів Європи, і 

українського зокрема. То був час кардинальних змін чи не в усіх сферах їхнього буття, а 

головне – у суспільно-політичній і духовно-релігійній. Відправним пунктом нової історії 

Європи стала Реформація як широкий соціально-церковний рух, що завершився розколом в 

Католицької церкви, з лона якої виокремився самостійний напрямок – протестантизм, що 
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зовсім скоро розділився на окремі ідеологічно та соціально й доктринально відмінні 

напрямки. Проте ані Реформація, ані «протестантизація» не стали для українського народу 

таким викликом, як, скажімо, для чехів, німців чи французів. Попри незначне поширення 

ранньопротестантських течій (лютеранство, кальвінізм та антитринітаризм) українці, за 

винятком незначної кількості представників шляхетських родів, які здебільшого етнічно 

мали не українське походження, залишалися вірними православ’ю. У міжцерковний 

полемічний дискурс звичайні українці фактично не втягувалися, за них це робила 

магнатерія.  

Реформаційно-протестантська діяльність, що була справою нехай провідної, однак такої 

незначної частини суспільства, об’єктивно не могла мати загального резонансу. З одного 

боку, між цими верствами була велика соціальна та інтелектуальна прірва, а з другого боку 

ідейні натхненники реформаційного руху на українських землях не охоче залучали до своїх 

лав звичайних українців. Тодішня шляхта, магнатерія і навіть церковні братства 

організовувалися за кланово-олігархічним принципом. Братський рух, наприклад, 

декларував боротьбу за збереження національної релігійно-культурної ідентичності, а 

насправді змагав до набуття статусу правлячої касти, через що його найяскравіші 

представники нерідко поступалися цими принципами заради задоволення цієї суспільно-

політичної амбіції. За таких обставин решта українського суспільства, ослаблена тривалим 

занепадом і маргіналізацією духовно-культурного життя, що було природнім наслідком 

втрати державності, і, будучи навмисне відкинутою тодішньою інтелектуальною елітою на 

периферію модерних соціокультурних трансформацій, стала орієнтуватися на стару 

церковно-інтелектуальну еліту, щоб не лише зберегти, а й спробувати оздоровити 

національну церкву. Реформація в Україні так і не вилилася у відкриті форми, а 

протестантські громади на українських землях на тривалий час залишалися маргінальним 

явищем і з погляду соціально-релігійного, духовно-культурного, а, отже й політичного 

малозначущим. Тому й не дивно, що реформаційно-протестантський рух на етнічних 

українських теренах закінчився так само швидко, як і розпочався. Остаточний занепад 

протестантизму, як і розвою різного роду єресей, породжених реформаційним рухом, збігся 

в часі з архіпастирським служінням великого святителя й реформатора Київського 

Митрополії Петра (Могили), з чиїм ім’ям пов’язують безпосередній ренесанс і «золоту 

добу» Української Церкви. 

Український національний розвій реформаційного та контрреформаційного рухів 

характерний перехрещенням впливів культури й духовності православного Сходу і 

католицького Заходу, ідей ренесансного гуманізму та східно-візантійського 

традиціоналізму. Цьому, зокрема сприяло ситуативне протестантсько-православне 

зближення, що відбулося з ініціативи Ф. Меланхтона і Константинопольського патріарха 

Йоакима, а пізніше й Єремії ІІ Траноса та Кирила Лукаріса. Останньому, по суті, вдалося 

втягнути у цей діалог представників Київської митрополії, а надто ж членів Острозького 

інтелектуального гуртка. Векторно-зорієнтовані філософські віяння, політико-ідеологічні 

стратегії, конфесіалізація церковно-релігійного життя в Речі Посполитій загострили 

проблему національно-релігійного українського народу на постання нової еклезіальної 

реальності, що стала наслідком проголошення Берестейської унії і, в підсумку, підняли 

ментальність українців на рівень національної самосвідомості, осмислення себе як 

окремого народу з власною історичною пам’яттю, державністю та автохтонною церковно-

релігійною культурою. 

Польський вплив у його потридентській католицькій оправі був відчутний і у 

формуванні ренесансно-барокового типу української культури і духовності, але у 

поберестейський період, з оформленням нової еклезіальної реальності, що структурно була 

представлена Унійною Церквою, Київською православною митрополією та 

ранньопротетськими деномінація (здебільшого лютеранством і кальвінізмом), 

західнокультурні ренесансно-реформаційні впливи на українське середовище зміцніли вже 

настільки, що могли визначати характер, спосіб мислення та поведінку тогочасної 
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суспільної еліти. Тогочасна національна еліта демонструвала живий і діяльний зв’язок 

української духовної культури і книжної вченості із західноєвропейською. Сприймаючи 

ідеї гуманізму, просвітництва, вона стала віддзеркаленням демократизації українського 

соціуму. Польські гуманісти та ідейні натхненники церковної унії приклали чимало зусиль 

для реанімації церковно-релігійного життя києво-руського християнства за допомогою 

ін’єкції у вигляді релігійно-богословських і загальнонаукових надбань потридентського 

католицької Європи. Курс на інтеграцію тодішніх духовно-культурних здобутків Заходу в 

український духовно-культурний і церковно-релігійний простір став особливо відчутним у 

добу митрополита Петра Могили, завдяки чому в соціокультурних трансформаціях зріс 

православний чинник, а реформаційно-протестантські ідеологічні імпульси остаточно 

послабилися. 

Висновки. На жаль, як показує час, не справдилися сподівання багатьох, хто вірив, що 

відзначення 500-річчя Реформації на державному рівні (чого не доводилося спостерігати в 

жодній країні Європи, звідки протестантизм, як горох по підлозі, розсипався серед 

більшості етнодержавних утворень), допоможе українським релігієзнавцям, а, зрештою, й 

іншим гуманітаріям, провести фундаментальні (незаангажовані щодо глорифалізації тієї чи 

іншої протестантської спільноти) історико-філософські і релігієзнавчо-богословські 

дослідження, в яких здійснити комплексну та неупереджену об’єктивацію ренесансно-

гуманістичної ідеології, що заклало би не лише надійні орієнтири для формування нових 

світоглядних візій, а й визначила провідні вектори суспільно-духовного поступу 

українського народу в його євроінтеграційних прагненнях і боротьбі за власну національно-

духовну та релігійну ідентичність. 

Головною причиною такого стану речей, на наш погляд, є те, що все історичне тло 

католицької реформи і європейської реформації сьогодні апліковане 

пізньопротестантськими деномінаціями, які нічого спільного з ренесансно-реформаційним 

рухом не мають, оскільки вони – плоди духовно-релігійного голоду американського 

континенту, перенесені на український духовно-культурний простір завдяки 

демократизації, плюральності та відкритості українського суспільства. 
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INFLUENCE OF THE EUROPEAN REFORMATION 

AND COUNTER-REFORM MOVEMENT TO CHANGE THE IDEOLOGICAL 

PARADIGM OF THE UKRAINIAN PEOPLE 

AND THE FORMATION OF MODERN ECCLESIAL REALITY 

 

The article presents a comprehensive historiosophical analysis of the role of European 

Reformation and Counter-Reformation movement and its interrelation and interaction with the 

formation of Renaissance ideas and their reflection in spiritual and cultural self-determination of 

Ukrainian nation in the context of development of protestant’s ideology and rise of uniate 

doctrine. The author analyzes the basic ideas of humanism factors that penetrated into ethnic 
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Ukraine-Rus' lands, their content and the ideological sources, and highlights the extent of the 

impact of Reformation and Counter-Reformation movement on confessionalization of religious life 

and formation of modern ecclesiastical reality in early modern period. 

The main research attention is focused on determining the influence of the European 

reform and counterreformational movement on the change of the ideological paradigm of the 

civilizational development of the Ukrainian people in the conditions of the formation of the 

modern church ecclesial reality. 

Describing the socio-political background and the specifics of spiritual and cultural 

transformations on the territory of Ukraine during the period of early modernism, it was proved 

that the Kievan Metropolitanate was in the orbit of European-wide religious and cultural 

movements caused by Renaissance transformations. However, this process became more 

prominent and inevitable when the "New" Church (Uniyana) managed to do everything to ensure 

that the Russian congregation did not lose authentic national-religious church and spiritual 

culture in general. 

The level of influence of Western-European Renaissance ideas on the change of 

ideological paradigm of Ukrainian society and the simultaneous interpretation of the leading 

tendencies of the Reformation-Protestant movement in the context of the formation of a new 

ecclesiastical reality of the period of counterreformation is substantiated. In this sense, the 

material of the article has a certain both theoretical and practical significance. 

Keywords: Reformation and Counter-Reformation movement, Renaissance, humanism, 

worldview, uniate doctrine, confessionalization, modern ecclesiastical reality, protestantism, 

protestant denomination. 
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