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У Міжрегіональній Академії управління персоналом
відбулася Міжнародна науково)практична конференція
«Православні духовні цінності та сучасність».

У конференції взяли участь провідні науковці, духо)
венство, дипломати, працівники освітніх та культурних
установ Вірменії, Кіпру, Молдови, Білорусі, Грузії та
інших країн. Серед них — ректор Київської Духовної
Академії Української Православної Церкви Микола ЗА)
БУГА; єпископ Кіпрський Василіос ТРІМИТУС;
архієпископ Львівський і Галицький Високопреосвя)
щенніший АВГУСТИН; протоієрей Віталій КО)
СОВСЬКИЙ; ректор Чернівецького православного бо)
гословського інституту Георгій СОБ'ЯТ; настоятелька
Одеського Свято)Архангело)Михайлівського жіночого
монастиря ігуменя СЕРАФИМА, Надзвичайний і По)
вноважний Посол Сербії і Чорногорії в Україні Раде
ФІЛІПОВИЧ. На конференції обговорювалися пробле)
ми відродження православних духовних цінностей, їх

роль у сучасних суспільно)політичних процесах в Ук)
раїні та світі. Учасники конференції не обійшли увагою і
початок американсько)іракської війни. «Напад на Ірак,
що відбувся всупереч згоді навіть традиційних союз)
ників, — це своєрідна демонстрація американської
месіанської ролі у новій моделі світоустрою, — сказав у
своїй доповіді архієпископ Львівський і Галицький АВ)
ГУСТИН. — Америка вважає себе богообраною нацією,
кращими представниками людства, зібраними у най)
кращій країні світу». На його думку, ця війна — прояв
духовної недуги людства, зціленням від якої є повернен)
ня до християнських цінностей.

«Майбутнє покоління необхідно виховувати на заса)
дах православної духовності, де неприпустимі війни,
кровопролиття та ненависть між народами, — сказав
Президент МАУП та МКА Георгій ЩОКІН. — Тому такі
конференції проводитимуться в Академії щорічно».



4

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 3

/
2

0
0

3

Інтерв’ю
номера

— Великдень Вашого дитинства, Бла;
женнійший… Чим він щонайперше запам'ятався
Вам, які образи й картинки зроджує  у пам'яті й
уяві, коли подумки вертаєтесь на свою «малу
вітчизну» — у рідні Марківці, що на  Хмельнич;
чині?

— Це найсвітліший день мого дитинства. Воісти)
ну Великий день — день, коли й сама ніч стає
світлою, коли так незабутньо й запаморочливо  гос)
тро пахне трава й бруньки на деревах, коли  серцем
відчуваєш —  життя не припиняється, бо є Він. Є,
але де? Малим, я шукав його повсюди, адже,  каза)
ли  дорослі, у день свого Воскресіння «Бог світлий
серед людей ходить». Я шукав Його в обличчях
рідних та односельців, і щось божественне в них
мені уявлялось, але своїм дитячим розумом я ду)
мав тоді, що це — не те, не те, не те…  Надто високий
Бог і надто приземлені  люди на грішній землі. І ду)

Митрополит Київський 
і всієї України 

Блаженнійший Володимир:
Зосторонь життя архієрея, а надто

Предстоятеля Церкви, для декого може

здатися суцільним яскравим святом.

Пишні шати й обладунки під час бого!

служіння, численні закордонні поїздки,

зустрічі на щонайвищому рівні, повага,

обожнення пастви…

Але під архієрейським омофором не

видно святительського хреста. А він ду!

же нелегкий. І все, що лягає на плечі па!

стви, ще важчим тягарем лягає на плечі

пастиря. Та й життєпис архієрея —

своєрідна історія самої Церкви з нез!

багненними поворотами долі, з майже

нескінченними труднощами й небезпе!

ками. Бодай дещицю із того хотілося

мені повідати читачам, коли я йшов на

зустріч із Владикою Володимиром. Було

це напередодні світлого дня Христового

Воскресіння, тож саме зі згадки про цей

день у дитинстві нинішнього Предстоя!

теля Церкви й розпочалася наша роз!

мова.

Владика Володимир народився 10 (23) лис!
топада  1935 року в селянській сім'ї. При
хрещенні йому було дано ім'я мученика
Віктора, який постраждав за Христа в ІІ сто!
літті. Нелегка хліборобська праця, жахіття
війни, гоніння на Церкву  сформували ха!
рактер Владики, навчили мужнього стоян!
ня у вірі Христовій. Зовсім молодою люди!
ною, двадцятип'ятирічним, Господь!Сер!
цезнавець привів його до пастирства. Після
завершення духовної освіти він прийняв
священницький сан, монаший постриг, а
затим промислом Божим був  возведений у
сан єпископа. І ось уже понад три з полови!
ною десятиліття  усього себе віддає
служінню Церкві. 
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Інтерв’ю
номера

же печалився тим. Аж поки,   змужнівши й осягнув)
ши  богословську науку, збагнув: «Бог є в кожному
з нас, треба тільки побачити Його в собі й не розлу)
чатися ніколи, за жодних обставин. Терпіти». «Бог
терпів і нам велів» — найчастіше чув я це  у своєму
дитинстві  саме того пам'ятного мені дня Божого
Воскресіння.  

— А чи приховували, що Ви — віруючий; чи не
боялися переслідувань, кпинів? Тодішня система
чого тільки не навигадувала, аби  недолуго ви;
правдовувати свою боротьбу з найсвятішим —
вірою людини. І називала її, святу віру,
попівством,  бісівщиною…

— Усього було. Була  «педагогічна робота»: умов)
ляння, «роз'яснення», погрози… Не допомагало —
ганьбили де і як тільки могли. Пригадую, жоден
номер  шкільної стінгазети не  виходив без карика)
тури на мене, Віктора Сабодана. На малюнках зоб)
ражали мене з хрестиком на лобі, висміювали в са)
тиричних віршиках, постійно «таврували» на  збо)
рах шкільних і батьківських. Але батьки, навпаки,
мене всіляко підтримували.

Батьки були для мене даром Господнім  — тато,
раб Божий Маркіян, котрий уже далекого 1975)го
пішов за вічну межу на 84 році життя, і мама, Фео)
досія, котра в 1989)му, на 86 році буття свого, поли)
шила грішну землю. Навіть після того, як їх не ста)
ло, відчуваю, що  й десь у небесах вони моляться за
мене. Пам'ятаю мамину молитву: «Боже милосерд)
ний! Не позбав мене розуму, зору і руху…» Ці слова
вона часто повторювала, і до останніх днів, як ка)
жуть у народі, по своєму господарству «бігала», ще
й завжди допомагала іншим, ні від кого тієї допо)
моги не ждучи. Кончина її була мирною, в оточенні
близьких, з молитвою.

— А хто вперше привів Вас до храму?
— Теж мама. Ще зовсім малого,  тримаючи за руку…

Вважаю, мені поталанило, що в селі зберігся храм.
Ще  у вісімнадцятому столітті  місцевий поміщик по)
будував цегляну церкву, в якій навіть розписи  збе)
реглися. Храм стояв на пагорбку, не криючись  від
людського ока. Ніби кидав виклик тим, хто  мав вла)
ду і зухвальство заперечувати існування Бога. 

— Як відомо, у  своєму пошануванні Христа
Православна Церква не відриває Бога від Його
Пречистої Матері…

— Так, і про це свідчать ікони численних наших
храмів. Якщо в Боголюдині втілено лик усього
людства, то Матір Божа вшановується нами як Ма)
ти усього людського роду. Мені до вподоби вислов)
лювання проповідника Григорія Палами про те, що
тільки Матір Божа, тільки Вона єдина, перебуваю)
чи між Богом і людством, зробила Бога Сином
Людським і перетворила людей на синів Господніх.

— Блаженнійший, скажіть, будь ласка, а що, у
Вашому розумінні й відчуттях, є  Церква; для
чого вона і що, зрештою, дає  снагу їй  не пам'ят;
ником непорушним бути, а тим благословенним
джерелом, до котрого припадають спраглі й
стражденні душі?

— При зустрічі з Христом сліпі прозрівали, про)
кажені очищалися, загиблі душі відроджувалися.
Необхідно було, щоб  не  лише кілька щасливців
мали доступ до Нього і через Нього до Отця. Тому
премудрість і любов Божа витворили таємничу
реальність  Церкви, в якій продовжується при)
сутність серед нас Христа — Христа,  який дарова)
ний усім людям і дає їм повноту спасіння, життя й
радості. Православна Церква є містичним тілом
Христовим, вона й до наших днів зберігає переда)
ний їй давньоцерковний і догматичний спадок.
Він і справді не є непорушним, хоча архітектурно
витонченим пам’ятником, а джерелить до людей
благодатною, багатоманітною і часом незбагнен)
ною силою… Пригадую, колись на Благовіщення
захворів пономар, і священик запросив  мене, тоді
семилітнього, в олтар. Перехрестившись, доземно
схилився  перед олтарем, затим із благоговінням,
яке неможливо переказати словами, увійшов  у
святая святих храму. Ввійшов, щоб усе життя слу)
жити Богові  й людям. Відтоді святкові й вихідні
дні  проводив у храмі, допомагаючи старому свя)
щенику Сильвестру. Почуття причетності до  дива
Святих Таїнств зародилося в мені ще в дитинстві,
у маленькому сільському храмі, й ніколи вже не
полишало мене…

— Долю, життя людське не перекажеш. А
оповісти, бодай побіжно, про життя пастиря —
чи й  розлогої, великої книги  вистачило б. Я це
усвідомлюю, Владико, і через те прошу бодай
побіжно, пунктирно окреслити Ваше сход;
ження  ієрархічними  щаблями, аж доки Ви не

треба тільки побачити Його в собі…»

«БОГ Є В КОЖНОМУ З НАС,
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стали  Митрополитом і Предстоятелем  Ук;
раїнської Православної Церкви.

— Хотілось би, звісно, розповісти про багато що,
але в рамках одного інтерв'ю це й справді навряд
чи вдасться. Отож із радістю і світлою печаллю
згадую часто свої роки навчання в Одеській
семінарії, затим у Ленінградській духовній ака)
демії. Бо це була молодість, спрагле бажання осяг)
нути Божий світ у всіх його виявах; це був поча)
ток спілкування з паствою, яке триває й досі, дає
мені снагу жити й працювати далі. Викладав у
Одеській духовній семінарії, був її ректором; уже
в сані архімандрита працював у Російській ду)
ховній місії в Єрусалимі, вікарієм Московської
єпархії, представником Російської православної
церкви при Всесвітній раді церков у Женеві. Як
архієпископ вертався до викладацької та наукової
діяльності в московських духовних академії та
семінарії. За дев'ять років керівництва цими ду)
ховними школами, уже в сані архієпископа,
тільки для українських парафій  рукопоклав по)
над  п'ятсот священиків та дияконів, а для всієї
Церкви —  утричі більше. Згадую, як працював у
Ростові та інших містах, а особливо коли доля да)
рувала щастя знову бути в Україні: у Києві й
Чернігові зокрема. Де б не був на службі — чи тут,
в Україні, чи за кордоном, — завжди пам'ятав, що
пуповина моя в українській землі, у моїх  рідних
Марківцях. 

— Врешті, після  церковного Собору в Харкові
1992 року, де Вас обрали главою Українського
Православ'я, Ви в'їжджали до Києва — звідки й
пішла колись у часи й народи віра православна.
Хотілось би довідатися, чим запам'ятався Вам
той день — день зустрічі на столичному вок;
залі.

— Радість  була незвичайна, воістину як на Ве)
ликдень. Хоча печалив душу розкол у вітчизняно)
му православ'ї, який, на жаль, і донині збері)
гається. Так, зараз ми можемо відкрито, ні від ко)
го не ховаючись, молитися, сповідати свою віру,
брати участь у Таїнствах, відвідувати храми Божі,

читати Святе Письмо, духовну літературу.
Але, з іншого боку, відбуваються розколи й
роз'єднання, і через те на наших очах від
істинної віри відходить чимало людей. Так
завжди було в історії Церкви: коли припиня)
лося фізичне гоніння на християн, розпочи)
налися єресі й розколи, від яких Церкві до)
водилося потерпати впродовж свого існуван)
ня.

— І все ж суспільна свідомість нині праг;
не висот духовності, люди навертаються
до релігії. А чи не  назріла, на Ваш погляд,
Владико, пора ввести  «Закон Божий» у
програми державних навчальних закладів?

Тим паче що подекуди, як експеримент, він чи;
тається у шкільних класах і з вузівських ка;
федр?

— Добре було б. Хоча ми не наполягаємо на цьо)
му категорично, враховуючи сім десятиліть войов)
ничого атеїзму. Але це, так би мовити, лише один
бік медалі. Погляньмо на проблему з іншого боку.
Скажіть, чому сприяє школа, в якій забувають про
спадкоємність поколінь, де  не дбають про вихован)
ня моральності. Відповідь лежить на поверхні: по)
дальшій руйнації суспільства. Тому необхідно по)
вернутися до того, чим, попри все, жив  наш право)
славний люд понад тисячу років. Отож, зважаючи
на волю батьків і самих учнів, варто, на мій погляд,
допустити можливість викладання гуманітарного
циклу на основі православного, а не атеїстичного
світогляду. Це може бути не тільки згаданий вами
«Закон Божий», а й  такі шкільні та вузівські пред)
мети, як  «Основи православної культури», «Пра)
вославна етика». 

— Позиція, як на мене, дещо вразлива, адже
батьки, учні шкіл можуть бути мусульманами,
юдаїстами чи буддистами…

— Навряд чи варто цього  боятися. Адже хіба  до)
сягнення православної культури не є невід'ємною
частиною світової духовної скарбниці. Це культура
давня і неповторна, до неї не гріх притулитися ду)
шею й представникам інших вір, яких у нас значна
меншість.

— Блаженнійший Владико, нині у  людстві,
розпорошеному, роз'єднаному на острівці різно;
мовних спільнот, багато говорено  про не;
обхідність людської єдності. Скажімо, про єди;
ний економічний простір, єдиний  простір гео;
політичний, про європейську інтеграцію чи
всесвітню глобалізацію… А як єднати душі? Ті
ж політики часто й безбожно експлуатують
лозунг єдності. То де ж, Владико, єдність
справжня, істинна?

— Насамперед зазначу, що ідею вселенської
єдності  явив  Христос і розкрив її в релігії. Ні в
період вавилонський, ні в період «об'єднаних
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націй» вселенська єдність не могла б
перейти із площини побажань у  пло)
щину реального відчуття єдності, як
чогось існуючого, без релігійного став)
лення до такої єдності.

Христос дав заповідь вселенської
любові, але заповідь — це тільки закон
релігії. Люди здатні порушувати зако)
ни і заповіді. Тоді Христос дав по)
тужніший засіб для відчуття людьми
єдності: єднання в Ньому самому, все)
загальне братерство у Христі. Нічого
універсальнішого, ніж єдність віри на
землі, ніколи не було й не буде.

Вірити можна у що завгодно. Але
віра стає релігією тільки тоді, коли
сплітається з правилами життя,
оцінкою вчинків, з мудрістю поведінки, поглядом,
спрямованим у майбутнє…

— Надією і порятунком для тих, хто поми;
лився, хто зі своєї чи не своєї провини страждає
на цьому світі, в усі часи була Церква, вона —
лікувальниця душ, шлях до спасіння. Тому, на;
певно, важливо, який пастир зустріне знемо;
жену, розчаровану життям людину,  якою ува;
гою оточить її…

— Ви ж знаєте, що люди рідко йдуть до свого
пастиря з радістю, частіше — зі скорботами та бо)
лями. І в цьому теж вияв неминучої для кожного
християнина долі: йти за Христом. Адже і до Ньо)
го люди несли не радощі свої, а страждання. Сьо)
годні від священика вимагається дуже багато.
Принаймні значно більше, ніж раніше. Ще доне)
давна він мав можливість бути тільки виконав)
цем  церковних треб, і то — за огорожею храму, за
його порогом. Він потрібен скрізь, і скрізь відчи)
нені двері, однак… Пригадуєте, що сказав Хрис)
тос одразу після Воскресіння, коли прийшов до
учнів своїх? Він сказав прекрасні й надихаючі
слова: «Мир вам!» Але ж, погодьтесь, нема ще  в
світі і в наших серцях міцного миру, який дає
радість буття, щастя людських взаємин. Мир — це
взаєморозуміння, це любов, що не відає пере)
шкод, це доброчинство, взаємне прощення й при)
мирення. 

— Святійший Владико, є різні погляди на те,
що є духовність. А з релігійної точки зору?

— З релігійної точки зору духовна людина — це
та, яка вірує в Живого Істинного Бога, в загробне
життя і вічне буття. З погляду світського
суспільства духовною вважають  освічену, культур)
ну людину. Але справжня духовність — це багатст)
во її внутрішнього світу, це найвища вічна гармонія
з Богом. І мета Церкви — розповісти людям про це
і допомогти їм через Святі Таїнства відчути не)
обхідність єдності з Богом.

Нам дуже заважає сьогодні розкол, я б назвав йо)
го великим горем для Церкви. Але ми віримо, що
милосердний Господь може зробити те, чого не мо)
жемо поки що зробити ми, люди, і політики в тому
числі. Ми віримо в це і молимося за це. У який
спосіб вдасться подолати розкол — покаже час. Ми
віримо, що Православ'я в Україні буде єдиним, і
єдиним серцем, і єдиними устами ми славитимемо
Бога. Бо на все його воля.

— Блаженнійший Владико, що б Ви хотіли
сказати насамкінець нашої розмови?

— Насамперед привітати читачів журналу
«ПЕРСОНАЛ», усіх співвітчизників зі світлим
Христовим Воскресінням, з воістину Великим
днем Пасхи і нагадати слова Господа: «Без Мене не
можете творити нічого». У цьому кожний христи)
янин переконується щодня на власному досвіді.
Це і в мудрості народній зафіксовано; вона, як
скарб неоціненний, з роду в рід, із покоління в по)
коління передає: «Без Бога й не до порога». Жодна
особистість, суспільство, держава без Бога, без до)
помоги Божої, без Божого благословення, без віри
у Всевишнього не зможе досягнути свого розквіту
й упевненості. Ми всі потребуємо благословення
Господнього. Нехай же Він завжди буде з усіма на)
ми, з нашою державою, з нашою Церквою, з кож)
ним із нас. Нехай Господь благословить усіх нас і
зміцнить нашу віру, надію і любов.

Замість післямови
…Уже наостанок, прощаючись, запитав у Влади)

ки, яка його найзаповітніша мрія. «Ви знаєте, — мо)
вив він у відповідь, — лягаю й прокидаюся з молит)
вою до Всевишнього, із найбільшим проханням до
Нього: “Боже, єдності нам дай!” А тоді й усе інше
прибуде».

Розмову вів 
Олександр КАВУНЕНКО



Наша робота й ініціативи 
щодо розвитку культурної 
різноманітності

Серед широкомасштабних акцій
Міжнародної Кадрової Академії у справі
протистояння расизму, ксенофобії,
мілітаристській агресії та зміцнення
взаєморозуміння між народами особли)
ве місце належить Всесвітній конфе)
ренції «Діалог цивілізацій: нові принци)
пи організації світу», яка проводиться у
Києві під патронатом першого прези)

дента України Леоніда Кравчука. У травні 2002 р. цей фо)
рум зібрав видатних учених, богословів, громадських і
політичних діячів із 25 країн світу, які представляють різні
континенти й цивілізації Землі. Основні положення моєї
доповіді на цій конференції такі*:

1) світова економічна криза, що розпочалася в 70)х роках
ХХ сторіччя і яку досі не подолали, викликала критичну
невпевненість у майбутньому, обіцяному комунізмом і
лібералізмом. На думку багатьох дослідників, лібералізм
являє собою всього)на)всього утопію, подібну до ко)
муністичної ідеології. Тому тотальний крах марксизму,
вельми ймовірно, є лише провісником краху західного лібе)
ралізму. Однак визнана сьогодні нездійсненність лібе)
ралізму може призвести до катастрофічних наслідків, один

• КУЛЬТУРНА  РІЗНОМАНІТНІСТЬ
і  ЗАГРОЗА  АНТИКУЛЬТУРИ

•ЗАНЕПАД  ДЕМОКРАТІЇ, 
АБО НОВИЙ  ПОГЛЯД  
НА  ДЕМОКРАТИЧНУ  КУЛЬТУРУ

•СІОНІСТСЬКА  КАМПАНІЯ 
ЗА  ВІЙНУ З  ІРАКОМ

•ТЕРОРИЗМ:  МЕХАНІЗМИ  БОРОТЬБИ
Й  УМОВИ,  ЯКІ  ЙОГО  ПОРОДЖУЮТЬ

•СВІТ  ПОЛІТИКИ:  ЦІННІСНІ  ВИМІРИ

•АЗЕРБАЙДЖАНСЬКО!УКРАїНСЬКЕ
ЕКОНОМІЧНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

У рубриці
«ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА»:
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Георгій ЩОКІН,
м. Київ

Насамперед дозвольте, шановні пані та панове, висло!
вити свою глибоку вдячність за надану мені честь вис!
тупати на таких поважних зборах. Я приїхав із України —
молодої 50!мільйонної незалежної європейської дер!
жави, що утворилася у 1991 році після розпаду СРСР і
йде сьогодні важким шляхом національного відрод!
ження разом з іншими народами світу. Мені приємно
повідомити, що традиційно дружнє ставлення ук!
раїнського народу й усього слов'яно!християнського
світу до арабо!мусульманського світу, його історії, тра!
дицій і культури залишається незмінно добрим і по!
людськи теплим.
На мою долю випала честь очолити інтернаціональну
громадську організацію — Міжнародну Кадрову Ака!
демію (МКА), штаб!квартира якої розташована в сто!
лиці України місті Києві. МКА об'єднує сьогодні пред!
ставників 60 країн світу. Серед її членів — державні й
політичні діячі, громадські та релігійні лідери, вчені й
педагоги, бізнесмени і менеджери. Головним завдан!
ням діяльності нашої міжнародної громадської ор!
ганізації є підвищення культурно!освітнього рівня
націй, що передбачає зміцнення дружби між народами,
сприяння збереженню культурного різноманіття світу,
протистояння ксенофобії, расизму, шовінізму, нацизму

* Див.: Щёкин Г.  Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира. — К.: МАУП, 2002.
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з яких полягає в тому, що ліберальні західні
держави можуть стати фашистськими;

2) крах комунізму й лібералізму ставить світ
на порозі якісно нових соціальних змін, які мо)
жуть призвести або до встановлення то)
талітарного світового панування із одним цен)
тром, або до побудови багатомірного й багато)
полюсного світу у всій його культурній різно)
манітності. Разом з тим тріумф здорового
націоналізму, що спостерігається після
закінчення «холодної війни», вказує на не)

адекватність мондіалістської моделі, яка абсо)
лютизує тенденцію до уніфікації всього світу
за стандартами західної цивілізації. Звідси
випливає принципова неможливість встанов)
лення світового панування якоїсь однієї вели)
кої держави, групи держав або однієї ци)
вілізації;

3) оскільки ідеологія комунізму (так само, як
і всі інші тоталітарні ідеології) найбільше
відповідала політичній сфері організації
суспільства, а ліберальна — економічній, то у
майбутньому домінуючою сферою життєдіяль)
ності людства буде духовна, у якій провідне

та іншим людиноненависницьким ідеологіям. За цими принципами діє й інша організація,
яку я очолюю, — Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) — найбільший
недержавний вищий навчальний заклад України, в університетах та інститутах якого на!
вчається сьогодні більше 30 тисяч студентів із 20 країн світу. МАУП щорічно випускає понад
100 найменувань наукової й навчальної літератури, а також науково!популярний журнал
«ПЕРСОНАЛ». МАУП і МКА послідовно й принципово виступають проти агресії, мілітаризму,
порушення прав людини і прав суверенних держав, що отримало своє відображення в на!
ших численних публікаціях, заявах і виступах, які засуджують злочини НАТО на Балканах і
агресію Ізраїлю на Близькому Сході. Переважна частина міжнародного співтовариства ка!
тегорично проти бомбардувань в Іраку. У цьому кривавому конфлікті тісно переплітаються
інтереси сіоністського Ізраїлю та сіонізованих Англії й США*, які сьогодні являють собою
справжній «тріумвірат зла», головну вісь агресивного протистояння всьому світу. Це
справжні країни!ізгої, які не здатні і не бажають через своє сіоністське керівництво жити у
мирі та злагоді з іншими народами.
Саме ця ситуація, здатна призвести до катастрофічних наслідків для усього людства, спо!
нукала багато людинолюбних організацій і небайдужих засобів масової інформації висту!
пити на захист жертв мілітаристської політики оскаженілих країн!агресорів, в основі якої —
людиноненависницька ідеологія сіонізму. Я радий, що ці організації і ЗМІ почули голос на!
ших академій і журналу «ПЕРСОНАЛ». Ми вітаємо також мужню позицію Центру імені
Заєда та Ліги Арабських Держав, які багато років ведуть нерівну боротьбу зі світовим злом,
яке сьогодні відкрито про себе заявило, і перебувають під впливом систематичної, добре
фінансованої кампанії дифамації.

Тези доповіді в Центрі імені Заєда 
при Лізі Арабських Держав (Абу#Дабі, 2 жовтня 2002 р.)

* Про сіонізацію керівництва США див., наприклад, дослідження американського
конгресмена Д. Дюка «Еврейский вопрос глазами американца» (К.: МАУП, 2002), а про
такі ж процеси в Англії —) Дуг. Рда "Спор о Сионе"  (М.: Витязь, 2000).



10

місце належатиме високим духовним ціннос)
тям і заснованим на них релігії, культурі, освіті.
Основними центрами цього нового багатопо)
люсного світу можуть стати арабо)мусуль)
манська і слов'яно)християнська цивілізації,
здатні за своїми світоглядними установками
жити у мирі й злагоді з іншими культурами;

4) перехід людства до духовної епохи, як по)
казує аналіз сучасної ситуації у світі, може вик)
ликати різні соціальні катаклізми, пов'язані на)
самперед з мілітаристською політикою Ізраїлю,
Англії й США, які прагнуть встановити світове
панування на основі цінностей економічної
епохи, що минає. Для протистояння небезпеч)
ним устремлінням країн)агресорів необхідно
об'єднати зусилля усіх духовно орієнтованих
цивілізацій на міжнародному і міждержавному
рівнях;

5) зважаючи на духовну домінанту прийдеш)
ньої епохи, основна бо)
ротьба зосередиться на
культурній та ідеологічній
сферах, де час від часу з'яв)
лятимуться різноманітні
теорії на зразок концепції
«зіткнення цивілізацій»
Хантінгтона, практична
реалізація якої об'єктивно
вигідна лише сіоністам і
просіоністським державам,
що їх підтримують. Тому
основним завданням су)
часних представників
світових релігій є викрит)
тя сіонізму та інших мізан)
тропічних ідеологій, які
намагаються використову)
вати релігію із користолюбною і злочинною ме)
тою.

За таких умов особливого значення набуває
посилення взаємовідносин і співробітництва
між ісламом і християнством, про яке говорить
у Корані  пророк Магомет: «Безперечно, ти пе)
реконаєшся, що найсильніше ненавидять тих,
хто увірував (мусульман), юдеї й багатобожни)
ки. Безперечно, ти переконаєшся, що найбільш
дружелюбні до тих, хто увірував, ті, що гово)
рять: «Воістину, ми — християни». Це через те,
що серед них є ієреї й ченці і вони не пихаті»
(Сура 5, 82).

У зв'язку з цим мені приємно повідомити, що
обидві наші Академії (МКА і МАУП) роблять
багато для втілення у життя дружніх взає)
мовідносин між арабо)мусульманським і
слов'яно)християнським світами, які за сучас)
них умов можуть зайняти провідні позиції що)

до посилення співробітництва між різними
культурами й народами світу. Серед наших
практичних ініціатив:

• створення спільного Українсько)Арабсько)
го інституту — цілісного науково)освітнього
комплексу, який забезпечуватиме вивчення
представниками різних національностей ма)
теріальної й духовної культури арабських і
слов'янських народів у її зв'язку з мовою та
історичними традиціями;

• перший переклад і видання Корану укра)
їнською мовою (спільно з ісламськими ор)
ганізаціями) для глибокого й широкого ознайом)
лення українців із духовним світом ісламу;

• прийняття на безкоштовне навчання що)
річно декількох палестинців із незаможних ро)
дин тощо.

Користуючись нагодою, хочу запросити всіх
присутніх взяти участь у здійсненні наших про)

ектів на благо всім миро)
любним людям Землі та з
метою посилення взає)
мовідносин і співробіт)
ництва між арабо)мусуль)
манським і слов'яно)хрис)
тиянським світами, які
прагнуть збереження й
розвитку багатої культур)
ної різноманітності нашої
планети.

Культура й антикуль�
тура

Культура (від лат. cultura
— освіта, виховання, об)
робка), як відомо, є спе)
цифічною ознакою люди)

ни, що виражається в системі різних, мінливих
у часі й просторі позабіологічних способів
оформлення тих чи інших видів діяльності
(життєзабезпечувальної, пізнавальної та
соціонормативної), властивих усьому людству
від початку його існування [4, 586]. «В цілому
притаманні усім людям, — визначає С. Арутю)
нов, — у кожної просторово)часової локальної
(етнічної, соціальної, конфесійної та ін.) групи
ці види діяльності оформлюються різними,
більш)менш специфічними саме для цієї групи
способами, які у сукупності й складають її
культуру». Загалом же культура виступає як
універсальний механізм адаптації людського
суспільства до різноманітних умов природного
і соціального середовища, де надзавдання
взаємодії усіх підсистем культури полягає в за)
безпеченні самовідтворення суспільства. «Ті
культурні механізми, які в даних історичних

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 3

/
2

0
0

3

Економіка
і  політика



11

умовах працюють на дане надзавдання, можуть
вважатися позитивними й прогресивними; і на)
впаки, явища культури, які перешкоджають йо)
го виконанню, наприклад шкідливі пережитки
колись доцільних інститутів або антигуманні
новоутворення, породжені соціальними про)
тиріччями, можуть розглядатися як антикуль)
тура, культура з її негативним знаком» [4, 587].

Тому надзавданням сьогоднішніх істинно
культурних співтовариств є колективне проти)
стояння будь)яким антикультурним проявам у
всіх їх антигуманних формах расової й етнічної
переваги, мілітаризму й агресії, світової екс)
пансії зла й людиноненависництва, нав'язуван)
ня псевдокультурних цінностей і цінностей, чу)
жих для більшості народів. Проблемам культур)
но)цивілізаційного розвитку людства присвя)
тили свої праці видатні мислителі Європи: Пла)
тон і Аристотель, Полібій і Дж. Віко, Вольтер і
Гердер, Гегель і Фур'є, Данилевський і Шпенг)
лер, Тойнбі і  Сорокін, М. Вебер і А. Вебер,
Дюркгейм і Гелбрейт, Фурастьє та ін. При цьо)
му багато хто з них були солідарними у визна)
нні об'єднуючої ролі світових релігій, які й є ви)
щими цінностями й орієнтирами історичного
процесу (А. Тойнбі, М. Вебер та ін.). Подібне
ми зустрічаємо й у Корані, де сказано: «Воісти)
ну, не повинні страшитися й не будуть засму)
чені ті, хто увірував, а також юдеї, сабеї й хрис)
тияни — (всі) ті, хто увірував... і хто вершив
добрі діяння» [Сура 4, 69]. Тобто прагнення до
вищих духовних цінностей, їхня реалізація у
повсякденному житті людського співтоварист)
ва і є основною метою справжньої культури, яка
завжди і скрізь протистоїть антикультурним
проявам чи то у формі «шкідливих пере)
житків», чи то у формі «антигуманних новоу)
творень».

На наш погляд, однією з основних перешкод
розвитку культурної різноманітності у сучасно)
му світі, посиленню взаємовідносин і спів)
робітництва між народами в ім'я миру і
процвітання людства є антикультура, формами
прояву якої виступають усілякі перекручені
ідеології: більшовизм, фашизм і сіонізм.

Сіонізм як прояв антикультури
Для сіонізу, який став основою державної

політики Ізраїлю, притаманні такі ознаки, як
войовничий расизм, шовінізм, насильство, то)
талітаризм, мілітаризм, агресія, що макси)
мально зближують його з загальноприйнятим
визначенням фашизму. Неодноразово засуд)
жували різноманітні прояви сіонізму Гене)
ральна Асамблея ООН, Парламентська Асам)
блея Ради Європи та інші авторитетні міжна)

родні організації, а також самі євреї, які вис)
тупали проти небезпеки юдеонацизму. Термін
«юдеонацизм» увели у вжиток саме євреї [9;
10 та ін.], які змогли розгледіти людинонена)
висницьку сутність цієї соціальної патології і
відкрито заявити про спроби її тотального по)
ширення: «євреї почали об'єднуватися в таких
масштабах, яких не було від часів Христа, і
об'єднуватися із доброї волі, з єдиною метою і
почуттям сходження на вершину влади» [10,
16]. В основі такого об'єднання лежать зазви)
чай «постулати релігії, спрямовані проти
гоїв» (тобто неєвреїв). На думку Е. Кайє, яка
виросла в ортодоксальній юдейській родині,
«ознакою істинно правовірного хасида чи ор)
тодоксального єврея, так само, як і багатьох
інших євреїв, є очевидна ненависть до
неєвреїв» [1, 138]. Ізраїльський професор,
доктор І. Шаак повідомляє про те, що сіоністи
привселюдно й церемоніально спалили сотні
екземплярів Нового Заповіту в Єрусалимі [1,
106], підтверджуючи тим самим повну іден)
тичність дій німецьких, єврейських чи будь)
яких інших нацистів, коли ті приходять до
влади.

Саме про цю небезпеку заявлялося зі
сторінок нашого журналу «ПЕРСОНАЛ»,
який опублікував також інтерв'ю рабина Ізрае)
ля Вайза арабському телеканалу «Аль)Джази)
ра». Рабин Вайз, активіст руху «Натури Кар)
та», який виступає під девізом «Євреї проти
сіонізму», стверджує, що Тора (святе письмо
євреїв) «забороняє створення держави Ізраїль»,
що сіоністи виступають проти Бога...», що «той,
хто підтримує сіонізм, тим самим підтримує
гріх». «Сіонізм, — пише рабин Вайз, — є великою
проблемою, оскільки сіоністи живуть на
крові...» [11].

Це підтверджує у своїх одкровеннях і
нинішній прем'єр)міністр Ізраїлю А. Шарон,
який колись заявив, що «ми (Ізраїль) почне)
мо нову війну, вбиватимемо й руйнуватимемо
усе більше й більше... Нехай зрозуміють, що
ми дика країна, небезпечна для оточення, не)
нормальна, що ми можемо розлютуватися...
ми можемо озвіріти... ми можемо просто роз)
почати Третю світову війну!..» І додав: «бруд)
на робота сіонізму не закінчена, далеко не
закінчена» [1]*.

Ця «брудна робота сіонізму» здійснюється
не тільки в Ізраїлі, але й далеко за його межа)
ми. Наприклад, до вже давно існуючих
Всесвітнього та Європейського єврейських
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* Нещодавно рішенням суду Бельгії А. Шарона обвинувачено у воєнних злочинах, що
вже в офіційному судовому порядку та відповідно до загальновизнаних норм
міжнародного права констатує злочинну природу державної влади Ізраїлю, яку сьогодні
очолює масовий убивця.
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конгресів і сіоністських організацій сьогодні
долучилися (перша в СНД) Сіоністська фе)
дерація України та Євроазіатський єврейсь)
кий конгрес, до роботи якого планується за)
лучити Японію, Індію, Монголію, Австралію
та інші країни*. При цьому в сучасному
сіонізмі, за визнанням його ж активістів, се)
ред різноманітних течій (державний, прак)
тичний, об'єднаний, релігійний, соціалістич)
ний, ревізіоністський, духовний і навіть
сіоністський сіонізм) перемагає найодіозніша —
духовний сіонізм. Засновник цієї течії Ахад
Гаам (Ашер Гінзберг, 1856–1927 рр., уродже)
нець Сквири Київської області), який наро)
дився в хасидській родині й одружився з ону)
кою Менахема Менделя Шнеерсона — за)
сновника «ультраортодоксальної юдеона)
цистської секти в хасидизмі», «мета якої —
всесвітня експансія» [9, 22–23]. Саме Ашеру
Гінзбергу належить праця «Переоцінка
цінностей» (а за інформацією французької
дослідниці Л. Фрай, єврейського публіциста
Е. Ходоса та інших джерел [5; 7; 9] — ще й
скандально відомі «Протоколи сіонських му)
дреців»), у якій він відверто викладає свої ра)
систські, юдеонацистські погляди: «Ця нація
володарюватиме над іншими. І ця нація
Ізраїль, яка серед інших народів є справді ви)

щим типом людства... і має волю стати госпо)
дарем Всесвіту, незважаючи на те, чого це мо)
же коштувати масам нижчих істот і нижчих
народів, на лихоліття, від яких вони можуть
постраждати» [цит. за: 5, 381–382]. Саме
найбільш розповсюджений «духовний» сіо)
нізм, заснований Ахад Гаамом, на думку ряду
дослідників, разом з «юдеонацистською сек)
тою» Хабад є візиткою сучасного нацизму, що
прагне до світового панування. Генеральний
директор інформаційно)аналітичного агент)
ства при Управлінні справами президента РФ
А. Ігнатова стверджує: «ключовим фактором,
що впливає на сучасні глобалізаційні проце)
си, є діяльність Світового уряду», влада в
якому узурпована «хасидсько)парамасонсь)
кою групою», орієнтованою на «інтереси не)
численної еліти, об'єднаної етнічною спо)
рідненістю та ініціацією у ложах деструктив)
ної спрямованості» [2].

Зв'язок сіонізму з масонськими ложами дуже
давній. Своєрідним «надмасонством» російсь)
кий дослідник, доктор наук О. Платонов вва)
жає міжнародну єврейську ложу «Бнай)Брит»
(«Сини Заповіту»), засновану ще в 1843 р. у
США і нерозривно пов'язану з міжнародним
сіонізмом [6. 425, 443, 475–479]. У 1913 р. за
сприяння цієї масонської організації в США
була створена так звана Антидифамаційна ліга П
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(АДЛ), яку, за словами відомого єврейського
публіциста А. Лілієнталя, «можна було б назва)
ти «єврейським гестапо» або найбільшою не)
урядовою системою шпигунства», із якою «си)
нагоги й рабини безсоромно співробітничають»
[12, 405–406; 412].

Серед єврейських організацій, які плодяться
сьогодні в багатьох державах світу, є й відвер)
то воєнізовані структури, що діють під патро)
натом посольств Ізраїлю та його спецслужб.
Так, в обласних центрах України й інших країн
СНД створені організації «Бейтар» — воєнізо)
ваний молодіжний рух, вихованці якого фор)
мують згодом підрозділи ізраїльської армії
НАХАЛЬ (абревіатура слів «Воююча молодь
піонерів»). Підрозділи НАХАЛЬ використо)
вуються, як сказано в Інструкції для вожатого
в зимових таборах СНД (видана єврейським
агентством «Сохнут» в Ізраїлі), «у бойових
діях у тилу супротивника й у знищенні гнізд
терористів» [11, 183]. «Бейтар» входить до
«Національної військової організації» (ЕЦЕЛЬ)
разом із так званими ревізіоністами — членами
терористичного, по суті, руху, які діють,
відповідно до тієї ж інструкції, «методами на)
сильства й збройної боротьби» [15, 120, 129].
У створенні «осередків НАХАЛЬ» бере
участь і організація «Молодий страж», одним
із головних принципів якої є «національний
фанатизм — сіонізм, що не визнає ком)
промісів» [11, 194]. Ці воєнізовані молодіжні
організації «національних фанатиків і теро)
ристів», покликані «діяти в тилу супротивни)
ка», активно створюються сьогодні в незалеж)
них державах під патронатом посольств
Ізраїлю, що не може не викликати обґрунто)
ваної тривоги за національну безпеку цих
країн, і України насамперед. При цьому
сіоністи (часто люди нерелігійні) використо)
вують старі й досить безглузді міфи про «ви)
браність» євреїв. «Саме в процесі секуляри)
зації народився цілком реальний єврейський
шовінізм, — стверджує єврейська письменниця
й соціолог Х. Арендт. — Уявлення про вибраність
євреїв перетворилося... на уявлення, що євреї
нібито сіль землі. З цього моменту стара
релігійна концепція вибраності перестає бути
сутністю юдаїзму й стає сутністю єврейства»
[цит. за: 3, VI].

Таким чином, сіоністи, які пропагують і ре)
алізують сьогодні найбільш крайні форми
расизму та націонал)шовінізму, є носіями
АНТИКУЛЬТУРИ, що роблять заручником
своєї небезпечної політики власний народ.
Тому боротьба з сіонізмом — це насамперед
БОРОТЬБА ЗА ЄВРЕЇВ, за їхню свободу від

задушливої ідеології сіонізму, за їхнє право і
можливість жити серед усіх народів Землі
рівноправним і взаємошанованим членом
світового співтовариства. Тисячу разів пра)
вий рабин Ізраель Вайз, який стверджує:
«сіоністи чинять свої злодіяння не тому, що
вони євреї, а тому, що вони проти євреїв...
Убивці — це ті, хто представляє сіонізм» [8].
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Сучасна демократія втрачає ореол зразко)
вості. Як розвинені держави, так і перехідні
суспільства демонструють загальну тен)
денцію перетворення демократії на техно)
логію, де демократичні процедури працюють
проти самої демократії. І не так важливо, про)
ти чого спрямовані такі дії — проти тероризму
чи власного народу.

Питання про те, що саме робить демократію
демократією, є одвічно актуальним. М. Ал)
монд і С. Верба спробували визначити якість
демократії, використовуючи «набір змінних»,
який дає можливість виділити політичну
культуру, найпридатнішу для демократичної
політичної системи [8, с. 26]. Оскільки демо)
кратична культура виявлялася змішаною й
охоплювала і культуру участі в політичних
процесах, і громадянську культуру (як істо)
рично сформовані орієнтації), доцільно при)
пустити, що розв'язати поставлену задачу ме)
тодологічно можна лише з урахуванням таких
моментів:

1) наявного й потенційного рівня політичної
дійсності;

2) цілеспрямованості процесу трансформації,
тобто ідеальної моделі зміни.

Справді, якщо подати політичну систему як
систему взаємодій, то її вигляд визначати)
муть через суб'єктно)об'єктні відносини, які
спираються на історично зумовлений код
сприйняття й передачі суспільної комунікації
і зв'язують окремих індивідів, соціальні гру)
пи, політичні організації, інституції та дер)
жавні структури. Так, з одного боку, відбу)
вається «об'єктивування суб'єктивності» [1,
с. 37], тобто перетворення потреби на
політичний інтерес, а з іншого — забезпе)
чується стійкість усієї суспільно)політичної
конструкції через пристосування до змін. По)
тенційний рівень впливає на актуальний стан
системи, оскільки це якісне ядро, стійка
комбінація (генотип, традиція), неподільний
елемент політичної системи, який через
функції збереження й передачі інформації
визначає сутність і своєрідність цієї політич)
ної системи.

Теоретично взаємодія потенційного рівня
політичної системи, що трансформується, та
ідеального цільового вектора є двома голо)
вними різноспрямованими процесами, що
підпорядковуються певним законам систем)
ної організації. Отже, базисна культура в цих
процесах виступає визначальною основою і
здійснює критичну функцію добору й адап)
тації, використовуючи критерій відповідності
попереднього досвіду новим цінностям. Крім
того, впровадження елементів чужої культу)
ри приховує у собі загрозу принципової
зміни потенційного рівня. Це пояснюється
тим, що закони, які діють на одному рівні,
розглядаються як закони вищого порядку по
відношенню до законів нижчих рівнів [10,
с. 52].

Зазначимо, що взаємодія може проявлятися
за якісно різними сценаріями, проте незалежно
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від наслідків культурна інтеракція є не)
обхідним джерелом розвитку. Зіткнення куль)
тур відбувається у кілька етапів: криза ідентич)
ності, девальвація традиційних цінностей,
культурний вакуум, подальший ренесанс або
заміна культури. Якщо політична система за)
знає впливу формуючих чинників, культурне
середовище реагує згортанням критичної
функції, що проявляється у «витягуванні» на
поверхню культурних орієнтацій нижчого по)
рядку.

Цільовий вектор визначається площиною
взаємодії демократичних ідеалів і практики
їхнього втілення. Практичні зміни, які відоб)
ражають рівень розвитку суспільства й про)
сторово)часову еволюцію взаємовідносин лю)
дини, суспільства і влади, неминуче призве)
дуть до зміни ідеалів. Взаємодія цих аспектів
визначає багатомірність поняття «демо)
кратія», його складність як у структурному,
так і в функціональному відношеннях. Не
варто забувати, що демократія — це система,
яка пройшла тривалий еволюційний розви)
ток.

Таким чином, пошук якісної міри політич)
них перетворень можна зобразити у вигляді
визначення просторово)часових меж і
виділення ціннісно)нормативного виміру,
який відображає уявлення про ідеальний
політичний лад суспільства. Це дає мож)
ливість отримати «об'ємну» картину дос)
ліджуваних процесів і показати еволюційне
ускладнення політичної системи. Така систе)
ма координат відображає як специфіку гли)
бинних основ, своєрідний код спадковості та
соціокультурний потенціал суспільства, що
трансформується, так і динамічну природу
демократичних перетворень.

Якщо простежити за розвитком демократії, то
можна помітити, що еволюція підкоряється го)
ловному прагненню — пошуку гармонії у відно)
синах між індивідом і суспільством. Античність
зводила в ранг найважливішої цінності рівність
обов'язків (те, що рішення народу повинні мати
силу для всіх, визначало свободу через рівність
статусів), залишаючи світ індивідуальності по)
за політикою.

Прийнято вважати, що Новий час змінив ак)
цент у взаєминах людини й влади і розвиток
демократії відбувався завдяки розширенню
простору свободи людини («відректися від
свободи — значить, відректися від своєї
людської гідності, навіть від своїх обов'язків»
[5, с. 81]), де рівність виступає природним
бар'єром демократії, а держава — засобом
підтримки гармонії. Проте ще Н. Макіавеллі,

розглядаючи вигоди й витрати балансування
держави між сферами фактичних інтересів і
компетенції, визнавав необхідність миритися
із елементами демократії, щоб уникнути не)
вдоволення [3].

Акцент на одній зі складових цього балансу)
вання (індивіду чи суспільстві) сприяє фор)
муванню двох «підривних» тенденцій демо)
кратичного правління: централізації й ато)
мізації. Перша характеризується відсутністю
індивідуального вибору й контролю над вла)
дою, а також є наслідком принципу загальної
рівності й зворотним боком свободи. Інша
відображає ситуацію, у якій індивідуальна
життєва позиція стає головною ознакою демо)
кратії. Панування особистих інтересів несе в
собі загрозу апатії, виступаючи одночасно і
гарантією свободи громадян, і підставою для
обмеження цієї свободи («тиранії більшості»
[6, с. 178]).

Подальший розвиток уявлень про демо)
кратію визначається пріоритетом індивіду)
алізації політичного процесу. Наприклад,
ревізіоністська теорія демократії (Дж. Шумпе)
тер) виходить із того, що загальна свобода не
формується, а створюється, тобто народ не ке)
рує, а добровільно віддає свою «частину вла)
ди», передоручаючи голоси певному кандида)
тові. Іншими словами, демократія — це не
правління народу, оскільки люди вибирають
якийсь проміжний інститут. Її успішно під)
мінюють окремі індивіди, які отримали владу у
конкурентній боротьбі за голоси виборців, і
консолідовані групи у формі політичних партій
і соціальних утворень.

Плюралістична теорія демократії (Р. Даль)
розглядає основним суб'єктом дії політичну
партію. Саме партія є об’єднувальной ланкою
громадянського суспільства, формою переве)
дення неполітичного в політичне, структур)
но)функціональним перевтіленням соціаль)
них потреб в інтегративну політичну якість і
основою для легітимації владних повнова)
жень.

Елітарна теорія демократії (М. Вебер,
Ф. Шміттер), виходячи з ірраціональності як
істотної риси народу, вважає політичний про)
цес боротьбою між різними групами інтересів.
Демократія залежить від носіїв влади — лю)
дей, які відіграють особливу роль в управлінні
й наділені розпорядницькою функцією на
підставі закону. Норми, що визначають ле)
гітимні способи приходу до влади й від)
повідальність керівників за свої рішення (тоб)
то в який спосіб обираються представники
громадян і як вони відповідають за свої дії),
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відрізняють демократичну систему від неде)
мократичної.

Згідно з партисипаторною (С. Липсет, А. Лип)
хард) теорією особистість раціональна і їй не)
обхідно забезпечити максимальну підтримку
для участі в політичному процесі. Рівно)
правність усіх перед законом розуміється як
засіб боротьби за свободу на фоні змагання ве)
ликої кількості організацій, який розширює
діапазон вибору для кожного індивіда. Вибір
здійснюється на основі «рівності свободи», тоб)
то коли люди можуть формувати, переглядати
й реалізовувати свої власні ідеї [7, с. 130].

Таким чином, у розвитку уявлень про демо"
кратію домінують такі тенденції:

1) перенесення ціннісних орієнтирів із сус)
пільства на особистість;

2) перехід від монологу влади (від керівників
до підлеглих) до діалогу статусів, особистостей,
культур.

Першу спробу об'єднання ідеального векто)
ра з потенційним рівнем можна знайти в кон)
цепції громадянської культури Г. Алмонда і
С. Верби [9]. У цій концепції громадянське
суспільство є тим генетичним ядром, внут)
рішній зміст якого у формі ідей, уявлень і ду)
мок визначає й транслює зовнішній пласт
політичної системи: інститути й об'єднання,
асоціації й рухи, ринок і ЗМІ. Водночас це і
потенціал активності у вигляді генерування
ідей та вимог громадян, і канал відтворення й
передачі цінностей від покоління до по)
коління.

Зазначимо, що для розуміння природи де)
мократичної культури принциповим є враху)
вання якості енергії громадянського сус)
пільства. Так, досить розповсюдженим є по)
гляд на громадянське суспільство як рівень
управління, проміжний між індивідуумом і
державою. Основна перевага громадянського
суспільства — його здатність служити ор)
ганічною противагою державі, але вихід
енергії такого суспільства може однаковою
мірою підривати як демократію, так і автори)
тарну державу [2].

М. Алмонд і С. Верба спробували нейтралізу)
вати негативні тенденції протилежностями де)
мократії: пасивністю й індиферентним ставлен)
ням до влади. Завдяки цьому демократична
культура стає поєднанням протилежних
імпульсів: з одного боку — до розвитку, з іншо)
го — до незмінності.

Важливо не те, чому окремий громадянин
бере участь у політичному процесі, спираю)
чись на «нереалістичну віру в незалежність
участі» [9, с. 182], а те, що участь спрямовує

соціальну енергію у креативне русло, дає
вихід незалежній політичній діяльності й за)
безпечує можливість вибору. У рамках по)
дібного трактування інакше виглядає роль
еліти, залежність якої від вибору створює до)
датковий вимір взаємозв'язку приватного й
суспільного. Саме ефект зворотного зв'язку в
політичній системі виступає тим чинником,
який водночас і стабілізує, і розвиває. Тобто
визначальною основою демократичності є ко)
мунікативні зв'язки. Однаково важливим для
існування життєздатної демократії є сприй)
нятливість держави і залучення широких
верств громадськості до політичного процесу.
Різноманіття форм громадянського впливу
порушує нові питання про природу демократії
й громадянської культури. Тут доречно згада)
ти, що соціалізація як процес засвоєння й пе)
редачі політичного досвіду неможлива поза
рамками етнонаціонального досвіду освоєння
дійсності. Тому громадянське суспільство —
це і політична цілісність співтовариства гро)
мадян, і особливого роду політико)культурна
єдність.

Демократія завжди національна, тому що
громадянське суспільство завжди конкретне в
тому розумінні, що значення інституту роди)
ни, методи розв'язання спорів, форми ор)
ганізації спільних дій проявляються у струк)
турних елементах соціально)історичної
пам'яті й етнокультурної самоідентифікації.
Така теоретична конструкція дає можливість
зробити два висновки. По)перше, демокра)
тична культура як механізм подвійного
втілення (ідеального в практичному й грома)
дянського в політичному) не може бути мо)
нолітною. По)друге, за демократизації
орієнтиром є не окремі цінності, а досвід
успішної демократії, тобто демократична
культура, яка вбирає у себе конкретний досвід
будівництва демократії.

Усе це допомагає по)новому подивитися на
проблеми демократичного реформування.
Сутність демократичної культури полягає у
діалозі між особистістю, суспільством і вла)
дою, що проявляється у здатності налагоджу)
вати канали для передачі вимог громадян, а
також для визначення ступеня довіри до
політичного керівництва й міри легітимності.
Форма виявлення громадської думки завжди
базується на певному історичному досвіді, що
відображається у незмінності особливостей,
властивих зв'язкам між владою і суспільст)
вом. Наприклад, для українського досвіду де)
мократизації характерним є відтворення кор)
поративізму як у відкритих владних структу)
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рах, так і в тіньових, де спільність походжен)
ня сприяє безболісному і швидкому зрощу)
ванню.

У цьому контексті існування різних систем
цінностей сприймається не як «патологічний
стан» соціальної системи, а як етап, на якому
інституціональні зміни збільшили кількість
каналів зв'язку, залишивши на попередньому
рівні якість. На думку авторів, у перспективі
можна очікувати зміни засобів зв'язку,
оскільки збільшення каналів зв'язку в
суспільстві неминуче призведе до збільшення
кількості людей, які використовують цей
зв'язок. Коли ж це відбудеться? Вплив еко)
номічних, соціальних, історичних і культур)
них чинників на становлення демократії мо)
же сформувати політичну систему «делега)
тивної демократії» із відносною стійкістю й
відсутністю як регресивного прагнення до ав)
торитарного режиму, так і розвитку в бік
представницької демократії [4]. Таку систему,
що демонструє поєднання авторитарних тен)
денцій із демократичними інститутами, мож)
на розглядати як приклад своєрідної адап)
тації до множинності впливів на систему.

Важливо також врахувати глобальні тен)
денції розвитку. Так, урбанізація руйнує
солідарність — основу громадянського сус)
пільства, а розвал корпоративних зв'язків при)
зводить до перетворення суспільства на масу.
Об'єктивно це сприяє тому, що демократія як
інститут набуває усе формальнішого характеру.
Наприклад, сучасні реалії змушують робити
політичний вибір на основі поглядів тих, хто
обслуговує політичну еліту: політологів, екс)
пертів, оглядачів.

Необхідно зазначити, що будь)яка тен)
денція врівноважується появою протилежної
тенденції, що підтверджує принцип додатко)
вості Н. Бора. Розвиток технологічних за)
собів комунікацій і тісно пов'язана з цим гло)
балізація актуалізують питання, як глобаль)
ного громадянського суспільства й загальної
демократичної культури, так і прагнення збе)
регти етнокультурну розмаїтість. Важливо
підкреслити, що метою перетворень виступає
переважно західний стиль життя, проте засо)
би для його досягнення у різних регіонах
різні.

Водночас потрібно пам'ятати: демократія
«західного зразка» грішить використанням
подвійних стандартів та ігноруванням напрацю)
вань східного типу політичної культури. Про)
аналізувавши процедури обрання Чингісхана
(курултай) або ж Гітлера (парламентські вибо)
ри) й наступні геополітичні результати прав)

ління, можна дійти висновку, що демократична
політична культура повинна досліджуватися не
тільки як технологічний прийом чи процедура,
але й як політичний системоутворюючий ком)
плекс здійснення влади в контексті етно)
національних, соціально)політичних і культур)
но)історичних умов її реалізації.

Таким чином, демократична культура як
феномен, який відображає і визначає зміни,
має унікальні методологічні можливості. Са)
ме властивість вбирати уявлення про ідеаль)
ний суспільний лад і конкретний етно)
національний досвід утілення демократії і
допомагають намалювати повнішу, об'єм)
нішу картину перетворень, а динамічний
компонент — уловити зміну в змісті інсти)
туцій, які ми називаємо псевдодемократич)
ними.
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I. Політичний сіонізм і війна 
в Перській затоці 1991 р.

Великою рідкістю зараз є дискусії у провідних
північноамериканських ЗМІ про роль сіоністських
інтересів в участі США у війні 1991 р. у Перській
затоці.

Насамперед необхідно зрозуміти, що єврейські
сіоністи вбачали в Іраку Саддама Хусейна одного
з найнебезпечніших ворогів Ізраїлю. Тому, за
логікою сіоністів, непогано було б підштовхнути
Америку до використання своєї військової могут)
ності для знищення заклятого ворога Ізраїлю?
Одним словом, багато єврейських сіоністів давно
мріяли про те, щоб Америка виконала замість
Ізраїлю усю «брудну роботу». Ці ідеї були роз)
криті у статті, яку опублікувала найбільша газета
єврейської громади штату Огайо (Клівленд)
«Клівленд джуїш ньюс»: «Деякі зазвичай відверті

єврейські активісти свідомо замовчу)
ють своє пристрасне бажання того,
щоб адміністрація [Буша] рішуче зай)
нялася іракською воєнною загрозою,
побоюючись негативної антисемітсь)
кої реакції, яка могла б супроводжува)
ти дорогу затяжну війну в Перській
затоці» [1]. Видання «Плейн дилер»
(Клівленд, штат Огайо) відзначало,
що екс)прем'єр)міністр Ізраїлю Іцхак
Шамір активно підштовхував альянс
на чолі зі Сполученими Штатами
Америки до продовження воєнних зу)
силь, поки не буде знищена воєнна ма)
шина Іраку і Саддама не усунуть від
влади. «Відстоюючи свої [ізраїльські]
інтереси, ізраїльські офіційні особи
іноді применшують труднощі, з якими

сили союзників стикаються у протистоянні з Іра)
ком» [2].

Американо)ізраїльський комітет із громадських
справ (АІКГС) є однією із найвпливовіших
політичних лобістських організацій у США. В
одній із не багатьох досить відвертих статей в
«Уолт)стрит джорнел» вказувалося на те, що
вирішальними були зусилля АІКГС, спрямовані
на одержання підтримки для воєнних планів пре)
зидента Джорджа Г. В. Буша Конгресом. Однак ще
важливішим є згаданий у статті факт, що ця над)
звичайно могутня сіоністська організація працю)
вала «кулуарно» і свідомо маскувала своє прагнен)
ня отримати від Конгресу США згоду на війну [3].

«Клівленд джуїш ньюс» констатувала: «Пере)
важна більшість єврейських груп разом із Конфе)
ренцією глав найбільших єврейських організацій
оголосили про підтримку політики президента.
Наскільки завзято вони працювали — невідомо.
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Багато сенаторів і членів Палати представників
повідомляли про дзвінки, що надходили від
єврейських лідерів і виборців. <...> Ці зусилля
стримувалися переважно для того, щоб уникнути
можливих звинувачень у перетворенні [про)
воєнної] резолюції на «ізраїльський вотум» [4]. Це
означало спробу приховати від громадськості,
наскільки сильно євреї)сіоністи наполягали на
війні в затоці.

Таке пристрасне бажання деяких євреїв зруйну)
вати військову міць Іраку руками США дає мож)
ливість зрозуміти, чому ліберально, антивоєнно
налаштовані єврейські представники й організації
раптом перетворилися на непримиренних про)
воєнних яструбів. Єврей)конгресмен, член Палати
представників Гаррі Акерман (демократ від штату
Нью)Йорк) є типовим прикладом. За його плечи)
ма — історія антивоєнної активності. Він виступав
проти війни у В'єтнамі й воєнної операції у Гренаді
і називав себе «торговцем світом». Але коли
дійшло до війни проти ворога Ізраїлю — Іраку,
Акерман голосував за воєнні плани президента Бу)
ша і закликав до застосування жорстких заходів
проти іракської агресії [5].

Майкл Коллінз Пайпер, колишній оглядач нині
«покійної» газети «Спотлайт», писав: «Хто ор)
ганізував схвалення Конгресом резолюції, яка
підтримала кампанію президента Джорджа Буша
за війну проти іракського лідера Саддама Хусейна?
Безперечно, конгресмен Стівен Соларз (демократ
від штату Нью)Йорк), головний законодавчий так)
тик ізраїльського лобі на Капітолійському па)
горбі» [6].

Так, саме полум'яний єврей)сіоніст Стівен Со)
ларз, ліберальний критик в'єтнамської війни й
американського воєнного втручання за кордоном,
допоміг сформувати провоєнну групу тиску —
Комітет за мир і безпеку в затоці [7]. Те, що
сіоністські інтереси мали вирішальний вплив на
його провоєнну поведінку, підтверджувала заява,
яку він зробив 17 січня 1991 року у Джорджта)
унському університеті (наступного дня після по)
чатку американських повітряних ударів по іраксь)
ких цілях): «У цьому сторіччі дуже багато євреїв
знищили газом. Лише це виправдовує вчорашній
(воєнний) удар» [8].

На 85)й щорічній вечері Американського
єврейського комітету він знову підтвердив, що
«думка про шість мільйонів євреїв, знищених під
час голокосту», була ідеологічною рушійною си)
лою його провоєнної активності [9]. Єврейський
критик політичного сіонізму д)р Альфред
Лілієнталь вважає, що це лицемірне тактичне ви)
користання сіоністами доктрини голокосту для
«виправдання» воєнної акції проти ворогів
Ізраїлю [10].

З певних джерел стало відомо, що голоси
євреїв у Конгресі, які дали президентові Бушу
повноваження на ведення війни, розкололися:
більша частина євреїв)законодавців проголосу)
вали «за», а інші — «проти». На цій підставі во)
ни дійшли помилкового висновку, нібито це
«доводить, що інтереси Ізраїлю не мали нічого
спільного з резолюцією Конгресу щодо питання
війни». Відповідно до їхньої аргументації кожен
єврей)конгресмен «голосував так, як йому
підказувала совість, на благо Сполучених Шта)
тів» [11].

Ці джерела не враховують складності ситуації.
Насправді існували дві конфліктні сили, які діяли
серед просіоністських євреїв)законодавців.
Єврейська ідентифікація з Ізраїлем спонукала їх
голосувати за воєнну резолюцію. Однак напри)
кінці 80)х і в 90)х роках почали активно критику)
вати сіоністський вплив на Конгрес і суспільство в
цілому. Такі політичні коментатори, як Патрік
Б'юкенен, мали достатньо мужності, аби привсе)
людно критикувати Ізраїль і «його завзятих при)
хильників у США», які били в барабани війни.
Зважаючи на таку реакцію журналістів, євреї)зако)
нодавці чудово усвідомлювали можливі фатальні
політичні наслідки одноголосного голосування за
воєнні плани Буша: у цьому разі увага громадсь)
кості могла б сконцентруватися на надмірному
впливові чужоземних сіоністських інтересів на
Конгрес.

Євреї)законодавці, які проголосували проти
воєнних планів Буша, можливо, сказали собі: «Як)
що всі євреї у Конгресі проголосують за воєнні
плани Буша і, врешті)решт, ця війна в затоці стане
катастрофою, політична реакція буде непередбачу)
ваною. Це означатиме кінець нашій політичній
кар'єрі й сіоністському впливу на Конгрес. Тому я
вважаю, якщо частина єврейських законодавців,
проголосує проти воєнних планів Буша, це буде і в
моїх власних інтересах, і в інтересах Ізраїлю».

Правдоподібним поясненням розколу серед
євреїв)конгресменів може бути й те, що вони діяли
за попередньо узгодженим планом. Наприклад, га)
зета «Спотлайт» писала: «Голосування законо)
давців часто ретельно планується заздалегідь як
республіканцями, так і демократами. Це дає мож)
ливість законодавцям підрахувати «політично ко)
ректні» голоси і в той же час залишатися впевне)
ними, що результат голосування буде точно таким,
як передбачається» [12]. «Уолл)стрит джорнел»
відзначав, що серед єврейських груп відчувалося
полегшення після того, як стало відомо, що «голо)
сування не показало згуртованості єврейського
блоку на користь війни, такої важливої для
Ізраїлю» [13]. Один єврей)законодавець заявив:
мовляв, не так уже й погано, що єврейські голоси в
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Конгресі розкололися [14]. Завдяки розколу
єврейських голосів можна було досягти двох цілей:
ухвалити воєнну резолюцію й приховати від гро)
мадськості зв'язок між провоєнною резолюцією,
інтересами Ізраїлю та сіоністським впливом на
Конгрес. Таким розвитком подій сіоністські
політикани могли «дискредитувати» твердження
критиків про те, що сіоністські інтереси  занадто
впливають на Конгрес.

У цьому разі американські сіоністи опинилися
перед складною дилемою. З одного боку, їм
потрібно було домогтися бажаного — примусити
Америку знищити воєнну могутність Іраку. З
іншого — якби американський народ коли)небудь
усвідомив, що чужоземний сіоністський
фактор призвів до відправки амери)
канських солдатів помирати за держа)
ву Ізраїль, то це викликало б
політичну кризу і зусилля євреїв,
спрямовані на залучення Аме)
рики до війни в Перській за)
тоці, ретельно приховува)
лися. Ось чому АІКГС не
афішував своєї ключо)
вої ролі в схваленні
війни Конгресом.
Ось чому про)
воєнна пропа)
ганда, яка ви)
ходила з
єврейсь)
к и х
д ж е )

рел, була присмачена риторикою «патріотизму» й
«американських національних інтересів». Згідно з
єврейською пропагандою Саддам Хусейн був «но)
вим Гітлером», який прагне знищити Америку, то)
му боротьба з Іраком повністю відповідає інтере)
сам США. За «патріотичною» пропагандою і рито)
рикою приховувалися сіоністські інтереси. Газета
«Клівленд джуїш ньюс» визнала, що для інтересів
сіонізму було б величезною загрозою, якби амери)
канці почали запитувати себе: «Чи повинні ми по)
мирати за інтереси Ізраїлю?» [15].

В історичному плані таємне сприяння
ізраїльським інтересам було й залишається стан)

дартною облудною тактикою багатьох євреїв. На)
приклад, у 1936 році голлівудські єврейські пись)
менники й адміністратори зібралися на зустріч, на
якій сформулювали свої плани стосовно нацистсь)
кої Німеччини. На цій зустрічі були присутні про)
дюсер Давид Селзнік та юрист Мартін Генг. Ос)
танній розповідав про те, як Селзнік пропонував
домовитися із гітлерівським режимом. «Що за)
пам'яталося, так це те, як Давид Селзнік хотів зро)
бити це по)єврейськи, залишаючись осторонь і не
показуючи, що втягнений у це. <...> Не будьте за)
надто відвертими. Робіть це тихо. Кулуарно» [16].

Після закінчення війни в Перській затоці ко)
лишній прем'єр)міністр Канади Брайан Малруні

визнав, що причиною
участі його країни у
воєнних діях був захист
держави Ізраїль: «Голо)
вною метою Саддама Ху)
сейна була атака на
Ізраїль, ось чому Канада
приєдналася — щоб пере)
шкодити цьому» [17].

Відверто кажучи,
певні сили в єврейській
громаді виступали проти
американської участі у
війні в Перській затоці.
Крім евреїв, війну
підтримували й дуже
впливові представники
білих протестантів анг)
лосаксонського поход)
ження й арабів. Однак
це не спростовує того
історичного факту, що
єврейсько)сіоністські
елементи були складо)
вою коаліційних сил, які
підштовхнули Америку
до війни в Перській за)
тоці. 

ІІ. Політичний сіонізм і можлива амери�
канська атака на Ірак у 2003 році 

У січні 2003 року США в черговий раз перебува)
ли на межі війни з Іраком Саддама Хусейна, а неза)
баром ми знову змогли переконатися, як єврейсь)
ко)сіоністська владна еліта та її неєврейські союз)
ники виступають головною рушійною силою, що
підштовхнула Америку до війни з Іраком. Хоча до)
казів на користь цього твердження достатньо, вони
дуже рідко обговорюються у провідних ЗМІ Спо)
лучених Штатів Америки, що є наслідком надзви)
чайної могутності єврейсько)сіоністської владної
еліти та її здатності редагувати новини. Справді,
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політичні експерти, які працюють у просіо)
ністських газетах, що належать євреям, намагають)
ся вводити людей в оману, примушуючи їх повіри)
ти, що єврейсько)сіоністська владна еліта не має
відношення до воєнних планів Америки, спрямо)
ваних проти Іраку.

Що стосується нападу на Ірак, то ситуація вигля)
дає так, начебто єврейсько)сіоністська владна еліта
змінила свою тактику. Їй немає потреби заперечу)
вати те, що американська атака на Ірак у 2003 р. бу)
ла б вигідною Ізраїлю. Незалежно від наслідків
американської атаки на Ірак, Ізраїль — це країна,
яка найбільше виграє від усунення іракського ліде)
ра Саддама Хусейна. Про це говорили учасники
дискусії на семінарі «Регіональні наслідки амери)
канської атаки на Ірак» в університеті Бар)Ілан
(Ізраїль) [18].

Так, сіоністи визнають, що американська атака
на Ірак відповідала б ізраїльсько)сіоністським
інтересам, але при цьому додають: вона відповіда)
ла б також інтересам усіх людей. Ось чому, продов)
жують вони, на американській атаці наполягають
не сіоністські сили, а «стурбовані патріоти», котрі
зрозуміли, яку загрозу для миру на землі стано)
вить Саддам Хусейн. Адміністрація Буша та її
сіоністські союзники намагаються переконати лю)
дей, що війна з Іраком Хусейна відповідає інтере)
сам кожного. Як зазначив психолог Кевін Макдо)
нальд, це стародавня єврейська тактика — видава)
ти вузькі єврейські інтереси за інтереси неєврейсь)
кого світу [19]. І що так само важливо, навіть ті за)
соби масової інформації у США, які виступають
проти війни з Іраком, докладають величезних зу)
силь, аби приховати,  як неєврейські та єврейські
сіоністи з єврейським лобі підштовхують США до
війни.

Звернімося, наприклад, до творчості Елізабет
Салліван, кореспондентки з міжнародних питань
просіоністської «Плейн дилер», найбільшої газети
штату Огайо, яка належить євреям [20]. Хоча пані
Салліван відома як опонентка війни з Іраком, вона
йде на все, аби приховати участь сіоністів у спри)
янні американській атаці на Ірак. Я надіслав їй еле)
ктронною поштою таке повідомлення: «Вітаю Вас
із передовицею в «Плейн дилер» від 9.09.02, спря)
мованою проти американської атаки на Ірак. У ме)
не тільки одне критичне зауваження. Ви не згадати
(ймовірно, від страху перед могутнім єврейсько)
сіоністським лобі), що однією з основних наших
проблем із такими диктаторами, як Хусейн, є без)
межна підтримка, яка надається Америкою Ізраїлю
й політичному сіонізму. Якби США поводилися
мирно й нейтрально на Близькому Сході, то зник)
ло б багато наших непорозумінь із арабо)мусуль)
манським світом. Якби ми припинили постачати
ресурси для пригноблення палестинців, то такі

диктатори, як Хусейн, втратили б свою приваб)
ливість для арабо)мусульманських мас» [21].

Відповідь пані Салліван, можливо, є точкою зору
просіоністських ЗМІ, що перебувають під єврейсь)
ким впливом: «Дякую Вам за зауваження. Звісно,
частину з них я беру під сумнів. Ми вийшли на
стежку війни не через єврейський лобістський
тиск, а завдяки більш глибокому геостратегічному
погляду, що представив Саддама Хусейна як мер)
зенного диктатора, якого ми здатні приборкати.
Так, війна проти тероризму засліпила нас по відно)
шенню до війни Ізраїлю проти палестинського те)
роризму й зробила нас навіть меншими від того
справжнього посередника, яким ми були. Але при)
пущення, нібито саме єврейське лобі керує
авіаносцем, було б помилкою. Я також вступаю у
суперечку з Вашим формулюванням. Велика сим)
патія американців до Ізраїлю останнім часом вик)
ликана бомбовими атаками самогубців, а не яки)
мось мерзенним лобі» [22].

Її твердження помилкові. Видатний британсь)
кий журналіст Роберт Фіск писав у дуже поваж)
ному британському виданні «Індепендент»: «Із
усіх газет і журналів Америки тільки «Нейшн» на)
важилася сказати, що багато колишніх ізраїльсь)
ких лобістів сьогодні працюють в американській
адміністрації і плани Буша щодо Близького Сходу,
які можуть викликати великі політичні по)
трясіння в арабському світі, збігаються із власни)
ми мріями Ізраїлю. Журнали повідомляють, що
віце)президент Дік Чейні, архіяструб в
адміністрації США, Джон Болтон, нинішній
помічник держсекретаря з питань контролю над
озброєннями, Дуглас Фіт, третя особа в ієрархії
керівника Пентагону, до свого приходу в уряд Бу)
ша були членами колегії радників проізраїльсько)
го Єврейського інституту у справах національної
безпеки («Джинса»). Річард Перл, голова Ради
оборонної політики Пентагону, все ще зали)
шається радником інституту, як і колишній дирек)
тор ЦРУ Джеймс Вулсі».

Фіск продовжує: «Майкл Лідін, якого “Нейшн”
називає одним із найвпливовіших “джинсанців” у
Вашингтоні, закликав до “тотальної війни” проти
“терору” — зі “зміною режиму” у Сирії, Ірані, Іра)
ку, Саудівській Аравії й Палестині. Пан Перл дає
поради міністрові оборони Дональду Рамсфельду,
який називає Західний берег ріки Йордан і сектор
Газа “так званими окупованими територіями”, й
організовує через Лорента Моравіца антиса)
удівський брифінг “ядро зла”, який минулого мі)
сяця викликав обурення Саудівської королівської
родини. Саудівський режим, очевидно, перебуває
у великій небезпеці, якщо принци Саудівського
дому намагаються захопити владу перед смертю
короля Фахда».
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Продовжуючи цю думку, Фіск пише: «Web)
сторінка “Джинса” говорить, що вона існує для
"інформування американських кіл з питань оборо)
ни й іноземних справ про ту важливу роль, яку
Ізраїль може відігравати й відіграє у захисті демо)
кратичних інтересів у Середземномор'ї та на Близь)
кому Сході». Наступного місяця Майкл Рубін із
правого проізраїльського «Американ Ентерпрайз»
Інститъют», який назвав колишнього комісара
ООН з прав людини Мері Робінсон помічницею
«тероризму», перейшов у Міністерство оборони
США як «експерт» із ірано)іракських питань.

Фіск також викриває єврейського директора
«Джинса». «Згідно з “Нейшн” Ірвінг Московіц —
каліфорнійський магнат бінго, який засновує посе)
лення на окупованих Ізраїлем територіях, є спон)
сором і директором «Джинса».

Зрештою, Фіск відзначає, що президент Буш не
покаже американській громадськості того впливу,
який «Джинса» справляє на його зовнішню
політику: «Президент Буш, звичайно, не говорити)
ме про вплив цих проізраїльських лобістів, коли
він представить в ООН своє бачення проблем
Близького Сходу» [23].

Навіть журнал «Нью)Йорк таймс мегезин»
підтвердив, що заступник міністра оборони Пол
Вулфовіц, переконаний єврейський сіоніст, — го)
ловний прихильник війни проти Іраку в адмі)

ністрації Буша. Ось як видання
описує цього «ізраїлецент)
ристського» члена уряду: «Сту)
дентські відстрочки врятували
його від військового призову під
час в'єтнамської війни... У перші
дні після трагедії 11 вересня, ко)
ли держсекретар Павелл та інші
працівники адміністрації ствер)
джували, що рано виносити пи)
тання Іраку на порядок денний,
що потрібно спочатку виграти
війну в Афганістані, і наголошу)
вали на відсутності доказів
участі Іраку в нападах на Пента)
гон і хмарочоси)“близнюки”,
Вулфовіц стверджував, що Ірак —
ядро загрози».

Просіоністський журнал пише:
«Пропускаючи повз вуха образ)
ливі припущення про подвійну
лояльність ... ви чуєте від деяких
критиків Вулфовіца, завжди не)
офіційно, що Ізраїль буквально
притягує цього чоловіка... Дити)
ною він провів творчий семестр
свого батька в Ізраїлі... Його сес)
тра одружена з ізраїльтянином...

Він приятелює з ізраїльськими генералами і дипло)
матами... Він щось на зразок героя для єврейського
неоконсервативного руху...» [24].

Таким чином, на противагу твердженням корес)
пондентки)міжнародниці Салліван, єврейські і
неєврейські сіоністські функціонери та їхні това)
риші з єврейського лобі справді «керують літаком»
і вони дійсно штовхали США на стежку війни з
Іраком. Не забувайте, що Салліван — неєврейка,
яка пише для просіоністської газети «Клівленд
плейн дилер». Звичайно, вона не наважується роз)
повісти про роль єврейсько)сіоністського лобі в за)
кордонних і внутрішніх справах, оскільки це загро)
жувало б її кар'єрі журналістки.

Розглянемо інше висловлювання Салліван: «Ве)
личезна американська симпатія до Ізраїлю ос)
таннім часом викликана шаленим розгулом бомбо)
вих атак самогубців, а не якимось мерзенним
лобі».

Це неправда, і думаю, що вона це знає. Колишній
конгресмен Піл Фіндлі написав класичне
дослідження про огидне єврейсько)сіоністське лобі,
яке справді існує в США. Під заголовком «ВОНИ
НАВАЖУЮТЬСЯ ВИМОВИТИ: ЛЮДИ Й УС)
ТАНОВИ ПРОТИСТОЯТЬ ІЗРАЇЛЬСЬКОМУ
ЛОБІ» у ньому показано, як лобі фінансує
проізраїльських конгресменів і як опоненти Ізраїлю
й сіонізму потрапляють під приціл нападів [25].
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Газета «Вашингтон таймс» від 2 липня 2002 р.
опублікувала розповідь про дії єврейсько)
сіоністських організацій проти чорношкірих кон)
гресменів, критично налаштованих проти Ізраїлю
й сіонізму: вони відмовлялися голосувати за
проізраїльські резолюції, і тому єврейсько)
сіоністські організації фінансували їхніх опо)
нентів. У такий спосіб євреї звільняють Конгрес
від чорних депутатів, які негативно ставляться до
сіонізму, й заповнюють Конгрес чорними депута)
тами, прихильними до Ізраїлю [26].

Більше того, ізраїльський посол у США відомий
як прихильник американського удару по Іраку. Ви)
даючи вузькі єврейські інтереси за всезагальні, він
заявив: «Ми всі виграємо від атаки на Ірак, тому
що зміна режиму в Іраку може викликати “рух у
бік демократії” палестинців та Ірану» [27].

Ізраїльський кореспондент газети «Нью ри)
паблік» Йосі Клейн Галеві пише: «Якщо ви запи)
таєте будь)якого ізраїльського єврея — лівого, пра)
вого чи центриста, — чи варто Сполученим Шта)
там Америки атакувати Хусейна, то відповідь буде
однозначною: зло повинно бути викоренене».

Продовжуючи цю думку, він стверджує: «Пра)
вильно, ми [народ Ізраїлю], безумовно, зацікавлені
в тому, щоб звільнити Близький Схід від грізного
ворога. Але й інший світ, у тому числі й арабський,
також зацікавлений у цьому, навіть якщо він цього
й не усвідомлює» [28].

Адміністрація Буша переконує нас у тому, що
Хусейн нібито має зброю масового ураження і мо)
же використати її проти США. Тому, аби випере)
дити розвиток подій за таким сценарієм, амери)
канці повинні діяти негайно [29]. Чи можна віри)
ти президентові Бушу і Ко? Чи насправді Ірак Ху)
сейна має бажання і можливість завдати удару по
США?

Експерти спростовують заяви Буша. Згідно зі
статтею Скриппса Говарда експерти з питань обо)
рони вважають, що Ірак здатен розробити ядерну
зброю за період від трьох місяців до року в тому
випадку, якби він зміг таємно провезти ядерний
матеріал, але навряд чи він має ракети для удару по
США. Крім того, експерти переконані, що нанесен)
ня удару будь)якою ядерною, біологічною чи
хімічною зброєю також є малоймовірним через
можливість швидкої й спустошливої помсти [30].
Сенатор Річард Дербін, демократ від штату
Іллінойс, дав певну інформацію, яка могла б зняти
ореол таємничості зі справи адміністрації Буша
проти Іраку [31].

Кому ж насправді загрожує хусейнівський Ірак,
якщо не США? Німеччині, Франції, Ірландії,
Італії, Індонезії, Анголі, Нігерії, Китаю чи Японії —
їм нічого боятися Іраку. Єдина країна, яка може бо)
ятися Іраку, — це Ізраїль.

Генерал Уеслі Кларк, колишній головнокоманду)
вач об'єднаними силами НАТО, визнав, що воєнні
плани Джорджа В. Буша служать насамперед
єврейсько)сіоністським інтересам. «Ті, хто висту)
пає за цю атаку, тепер привселюдно говорять, що,
можливо, Саддам Хусейн не становить загрози для
США. Проте вони бояться, що одного разу він мо)
же використати проти Ізраїлю ядерну зброю, якщо
вона в нього буде» [32].

Справді, не дуже давно, 16 серпня 2002 р., Ізраїль
переконував американських членів уряду не бари)
тися із воєнним ударом по Іраку. Ізраїльські члени
уряду заявили, що їхні розвідувальні служби ма)
ють докази того, що ця держава прискорила вироб)
ництво біологічної й хімічної зброї [33].

Без сумніву, існує безліч причин для війни США
проти Іраку. Звичайно, не можна не враховувати
бажання американців контролювати іракські запа)
си нафти. Але все ж таки головною причиною мож)
ливого нападу на Ірак є єврейсько)сіоністські інте)
реси. 

Навіщо Сполученим Штатам Америки розпочи)
нати війну заради служіння єврейсько)
сіоністським інтересам? Навіщо здебільшого своїм
неєвреям — білим, чорним та іспаномовним амери)
канцям, — які становлять переважну більшість
збройних сил США, ризикувати своїм життям за)
ради єврейської держави Ізраїль? За іронією долі
один із головних пропагандистів війни з Іраком в
адміністрації Буша Піл Вулфовіц є американським
євреєм, який уник призову в армію під час війни у
В'єтнамі [34].

Існує й інший, ефективніший спосіб поводження
і такими диктаторами, як Саддам Хусейн. США
повинні зберігати нейтралітет на Близькому
Сході. Це допоможе вирішити багато наших про)
блем із арабо)мусульманським світом і позбавити
Хусейна його привабливості в очах арабо)мусуль)
манських мас.

Той факт, що ці теми майже не обговорюються в
основних ЗМІ, лише підтверджує вплив на них
єврейсько)сіоністського істеблішменту. 

В Ізраїлі сіонізм створив афінську демократію
для євреїв і громадянство другого сорту й навіть
феодальне поневолення для неєвреїв. Сучасний
Ізраїль є державою расової сегрегації й апартеїду,
де євреї командують неєвреями, особливо палес)
тинськими арабами [35].

За свідченням єврейських учених Ієна Ластика й
Урі Девіса, євреї, які проголосили державу Ізраїль,
аж ніяк не прагнули створити інтегроване
суспільство, у якому євреї й араби отримали б
соціальну і політичну рівність. У їхньому сус)
пільстві ізраїльські євреї панують над «ізраїльсь)
кими» арабами, а дискримінація є частиною вста)
новленого суспільного ладу [36]. Наприклад, 93%
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ізраїльської території (до рішення Верховного Су)
ду в березні 2000 р.) легально визначалися як зем)
ля, що може орендуватися й оброблятися тільки
євреями. Такі ключові інститути, як кібуц
(єврейські колективні поселення, переважно
сільськогосподарські), зарезервовані винятково
для євреїв, нагадує нам Урі Девіс у своєму фунда)
ментальному дослідженні «Ізраїль: держава апар)
теїду» [37].

Доктор Ластик відзначив, що ізраїльське військо
є в цілому сегрегаційною установою. Арабів)му)
сульман, які переважають серед ізраїльських гро)
мадян)арабів, не призивають на військову службу,
їм також не дозволяється служити добровольцями.
Це має важливі соціальні наслідки. В Ізраїлі служ)
ба в збройних силах є передумовою соціального
росту й мобільності. Відрізані від армії, вони не ма)
ють доступу до одного з основних шляхів соціаль)
ного прогресу [38]. Християни й мусульмани не
можуть одружуватися із євреями в Ізраїлі, а якщо
вони вже десь одружилися, то шлюб не визнається
рабинським судом [39].

Багато з прийнятих в Ізраїлі законів свідчать про
те, що це расистська держава. Закон про право на
повернення автоматично гарантує кожному єврею
(але нікому іншому!) ізраїльське громадянство. За)
кон про національності дискримінує неєвреїв так
жорстко, що багатьом палестинським жителям
Ізраїлю (які жили там, коли Ізраїль захопив їхню
землю в 1948 р.) відмовили в громадянстві, хоча їхні
родини мешкали в Палестині протягом багатьох
століть [40].

Якщо США розпочнуть війну з Іраком, то ми
будемо воювати, захищаючи державу расової сег)
регації й апартеїду. Це лицемірно і цинічно. Наші
ЗМІ й уряд засуджують тих, хто захищає сегре)
гацію тут, у США, чи де)небудь у світі. Однак ми
збираємося воювати, захищаючи державу расової
сегрегації на Близькому Сході. Це приклад того,
як єврейсько)сіоністська владна еліта спотворила
нашу систему цінностей.
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Більшість політиків і політологів вважають,
що американська трагедія 11 вересня 2001 ро)
ку спровокувала зміни зовнішньополітичних
пріоритетів у багатьох країнах, загостривши
тим самим задачу боротьби з терористичною
діяльністю. Ми навмисне використали слово)
сполучення «терористична діяльність»,
оскільки сам тероризм — це певне явище, зу)
мовлене рядом причин, що виявляються у
діяльності конкретних людей, у їхніх актах,
до яких спонукають політичні, релігійні і
просто користолюбні мотиви. Тероризм — це
досить широка тема, і з різноманітних її ас)
пектів уже накопичено багато інформації. То)
му насамперед спробуємо конкретизувати
виклад цього дослідження, визначивши його
об'єкт поняттям «тероризм» (міжнародний
тероризм). 

Поняття розкривається і в кримінально)пра)
вовому законодавстві багатьох країн, і в міжна)
родно)правових конвенціях. Незважаючи на на)
явність численних досліджень поняття [4], єди)
ної дефініції для нього досі не вироблено. 

Водночас визначення тероризму має важливе
теоретичне й практичне значення. Річ у тім, що
саме підміна понять «терористична діяль)

ність», «терористичний акт», «терорист» і «те)
рористична організація» поняттям «тероризм»
є однією з головних причин розгортання широ)
комасштабних «антитерористичних кампаній».
Такі кампанії виявляються, по суті, агресіями
чи репресіями (читай — терором), що виправ)
довуються «боротьбою з тероризмом». 

Визначивши поняття «тероризм», можна бу)
де правильно окреслити об'єкт боротьби, чітко
кваліфікувати як терористичні ті чи інші діян)
ня й класифікувати види тероризму. Напри)
клад, не можуть бути визнаними терористич)
ними, а отже, і виступати об'єктом боротьби з
тероризмом, партизанські методи ведення
війни, збройні війни проти іноземних режимів,
національно)визвольні рухи. 

Один із головних критеріїв відмінності між
тероризмом і діями учасників визвольних
рухів — це протиправність першого і пра)
вомірність другого. Разом з тим ми згодні з
твердженням, що організації національно)виз)
вольного руху народів, які змушені вести бо)
ротьбу проти іноземних режимів, є фактично
сторонами в міжнародному збройному
конфлікті. З огляду на це вони обмежені у ви)
борі засобів і методів положеннями сучасного
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міжнародного гуманітарного права [1]. Як
підкреслює фахівець з цієї проблеми Л. А. Мо)
джорян, мету, яку ставить перед собою
національно)визвольна боротьба, не можна
плутати з методами її ведення. Тому абсолютно
невиправдані спроби деяких організацій і
рухів обґрунтувати законність своєї терорис)
тичної діяльності, посилаючись на Статут
ООН та інші міжнародні документи, що визна)
ють за всіма народами й націями їхнє право на
самовизначення [10]. Отже, якщо ті чи інші ор)
ганізації й рухи використовують протиправні
методи ведення боротьби, то їх дії являють со)
бою порушення міжнародного права і ці ор)
ганізації мають бути притягнуті до від)
повідальності. Існує думка, що виконання ви)
моги про невикористання в боротьбі за звіль)
нення неправомірних засобів повинно стати
критерієм для зарахування організації до чис)
ла визвольних [8]. 

Досліджуючи динаміку розвитку тероризму,
відзначають таку його істотну тенденцію, як
інтенсивна зміна в напрямі підвищення небезпе)
ки для суспільства. Ця зміна виявляється у тем)
пах зростання й рівні організованості, у ма)
теріально)технічному й фінансовому забезпе)
ченні, у національних і транснаціональних мас)
штабах терористичної діяльності, ступені тяж)
кості наслідків і кількості людських жертв, ха)
рактері й обсязі цілей, розширенні соціальної ба)
зи тероризму [5]. 

Для обґрунтування цих тенденцій дослідни)
ки наводять відповідні дані. Наприклад,  за ос)
танні тридцять років у світі було здійснено
більше 10 тис. терористичних актів (підрахо)
вані тільки найвідоміші). На території колиш)
нього СРСР тероризм розквітнув після 1991
року (криваві події в Узбекистані, Таджикис)
тані, Грузії, Азербайджані, Вірменії, Прибал)
тиці, Москві). Як злочин тероризм уперше вве)
ли до Кримінального кодексу Російської Феде)
рації у 1994 році. Однак якщо в 1994 році було
зареєстровано 18 випадків тероризму, то в 2001
році розслідувалося вже 327 подібних злочинів,
а в минулому році — аж 402. Темпи зросли у 18
разів [6]! 

В Україні тероризм став злочином лише з 1 ве)
ресня 2001 року. Щоправда, у колишньому
Кримінальному кодексі Української РСР існу)
вала стаття «Тероризм»». Однак згодом, коли
Україна стала незалежною, цю статтю виклю)
чили з КК, оскільки вона широко використову)
валася радянською владою у боротьбі з будь)
якими антирадянськими проявами. 

Говорячи про рівень організованості, не)
обхідно зазначити, що тероризм у ХХ ст. прой)

шов шлях від діяльності терористів)одинаків
до створення терористичних груп, великих ор)
ганізацій, політичних терористичних форму)
вань лівого, ультраправого, націоналістичного
й релігійного напрямів, аж до транснаціональ)
них терористичних об'єднань на зразок «Аль)
Каїда». 

Динаміка зростання тероризму в національ)
них і транснаціональних масштабах поступово
збільшується від застосування кинджала й
пістолета до надпотужних вибухів і засобів ма)
сового ураження (хімічних, біологічних, ядер)
них) за допомогою світових центрів фінансу)
вання терористичних акцій тощо. 

Останнім часом усе частіше говорять про
такі різновиди тероризму, як екологічний, біо)
логічний (розсилання білого порошку), інфор)
маційний, телефонний та ін. [11; 2]. Таким чи)
ном, у міру збільшення його масштабів відбу)
вається розрізнення окремих видів терорис)
тичної діяльності. Розквіт тероризму знаме)
нує собою тенденції до зростання ступеня
тяжкості наслідків і до збільшення кількості
людських жертв. Як вважає В. Лунєєв, резуль)
тати такого розвитку подій лякають: темпи
зростання кількості людських жертв у серед)
ньому на порядок випереджають темпи
збільшення кількості самих терористичних
актів. Починаючи з убивств окремих осіб, те)
роризм знищує десятки тисяч ні в чому не
винних людей. На думку В. Лунєєва, терорис)
тичні акти 11 вересня не мали аналогів в
історії людства [7]. 

Ми згодні з В. Лунєєвим щодо існування за)
значеної тенденції. Разом з тим вважаємо, що
російському вченому не варто наполягати на
унікальності американської трагедії в історії
людства. Саме в Росії, після перемоги проле)
тарської революції, почався небачений терор і
геноцид влади проти власного народу.

«За роки Радянської влади, — як відзна)
чається в Законі РФ «Про реабілітацію жертв
політичних репресій», — мільйони  людей  ста)
ли  жертвами свавілля тоталітарної держави,
зазнали репресій за політичні та релігійні пере)
конання, за соціальними, національними та
іншими ознаками.

Засуджуючи багаторічний терор (курсив
наш. — Х. С.) і масові переслідування свого на)
роду як несумісні з ідеєю права і справедли)
вості, Верховна Рада Російської Федерації вис)
ловлює глибоке співчуття жертвам необґрунто)
ваних репресій, їх рідним і близьким…»

Із політичних мотивів держава застосовува)
ла до мільйонів людей різні примусові заходи
у вигляді позбавлення життя чи волі, приму)
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сового лікування у психіатричних лікуваль)
них закладах, виселення із країни й позбав)
лення громадянства. З місць проживання де)
портували цілі народи, які визнавали по)
тенційно небезпечними для держави й
політичного ладу з класових, соціальних,
національних чи релігійних мотивів. Їх
відправляли на заслання, висилку або спецпо)
селення. Цей терор, один із найтрагічніших в
історії людства, й дотепер не має аналогів ні за
масштабами терористичної діяльності і ступе)
нем тяжкості наслідків, ні за кількістю людсь)
ких жертв і рівнем організованості. Він
здійснювався, як відомо, наймогутнішим дер)
жавним апаратом, створеним спеціально для
проведення репресій: Колегією ОДПУ СРСР,
Особливою нарадою при НКВС — КДБ —
МВС СРСР, Комісією НКВС СРСР і Проку)
ратури СРСР у слідчих справах.

Сотень тисяч громадян торкнулася така
політична репресія, як розкуркулювання, що
застосовувалося в адміністративному поряд)
ку місцевими органами виконавчої влади на
підставі постанови ЦК ВКП(б) «Про заходи
у справі ліквідації куркульства як класу» від
30 січня 1930 року. Людей розстрілювали,
позбавляли житла, всього майна і виборчих
прав.

Сумною сторінкою у книзі «червоного теро)
ру» був ініційований центральною владою Ра)
дянського Союзу голодомор в Україні та інших
регіонах держави в 1932–1933 роках [12]. При)
кладами тероризму є також фізичне винищен)
ня керівництвом СРСР своїх колишніх спів)
вітчизників, супротивників політичного ладу,
які емігрували за кордон, та неугодних політич)
них лідерів інших держав.  Досить інтенсивно
тероризм проявив себе в період протистояння
соціалізму й капіталізму, що призвело до дер)
жавної підтримки тероризму в багатьох країнах
Сходу. Вина за це лежить як на СРСР, так і на
США. Відомо, що Усама бен Ладен був пов'яза)
ний з американськими спецслужбами в Пакис)
тані й Афганістані та брав участь в боротьбі мо)
джахедів з радянськими військами, а сама
«Аль)Каїда» є прямим спадкоємцем цих спец)
служб.

Наведені дані свідчать про необхідність здо)
рової оцінки розвитку й зростаючої небезпеки
сучасного тероризму. Ця оцінка у жодному разі
не повинна служити виправданням агресії дер)
жав, особливо США, про що неодноразово за)
являла Президія Міжнародної Кадрової Ака)
демії. 

На національному й міжнародному рівнях
сформовано досить розвинений організаційно)

правовий механізм боротьби з терористичною
діяльністю. На національному рівні цей ме)
ханізм складається з відповідної нормативно)
законодавчої бази і державного апарату приму)
су. Йдеться про кримінально)правове законо)
давство і спеціальні законодавчі акти. Напри)
клад, у Російській Федерації діє і Криміналь)
ний кодекс, який включає статті, що постулю)
ють карне переслідування цього злочину, і За)
кон «Про боротьбу з тероризмом», прийнятий
Державною думою РФ 3 липня 1998 року.
Відповідно до цього закону основними принци)
пами боротьби з тероризмом у Російській Фе)
дерації є:

1) законність;
2) пріоритет заходів попередження терориз)

му;
3) невідворотність покарання за здійснення

терористичної діяльності;
4) поєднання гласних і негласних методів бо)

ротьби з тероризмом;
5) комплексне використання профілактич)

них правових, політичних, соціально)еко)
номічних, пропагандистських заходів;

6) пріоритет захисту прав осіб, які нара)
жаються на небезпеку в результаті терористич)
ної акції;

7) мінімальні поступки тероризмові;
8) єдиноначальність у керівництві залучених

сил і засобів під час проведення антитерорис)
тичних операцій;

9) мінімальне розголошення технічних
прийомів і тактики проведення антитерорис)
тичних операцій, а також складу учасників за)
значених операцій.

У Великобританії також діє Закон «Про бо)
ротьбу з тероризмом». У ньому передбачена
можливість затримання підозрюваних осіб і ут)
римання їх під арештом до 5 діб. Поліція має
право здійснювати особистий контроль над
людьми, які в'їжджають до країни чи виїжджа)
ють із неї. Крім того, у Великобританії ведеться
облік заборонених організацій. 

Прийняття аналогічного закону готується за)
раз і в Україні. 

Відповідні статті, спрямовані на пересліду)
вання (у карному порядку) осіб, які здійсню)
ють терористичні акти, існують у кримінальних
кодексах багатьох держав. 

Відповідно до ст. 421)1 Кримінального кодек)
су Франції терористичними актами індивіду)
альної чи колективної дії з метою грубого пору)
шення суспільного порядку за допомогою заля)
кування чи терору є такі злочини: 

• навмисне зазіхання на життя чи недотор)
канність особи, захоплення й незаконне поз)
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бавлення волі, а також викрадення літака, суд)
на чи будь)якого іншого транспортного засобу;

• розкрадання, вимагання, знищення, нане)
сення шкоди, ушкоджень, а також злочини в
сфері інформації; 

• виготовлення чи зберігання смертоносних
засобів або вибухових речовин, що зазначені в
статтях відповідних законів.

У Кримінальному кодексі ФРН відпо)
відальність за терористичні діяння визначена
статтями 129 і 129 (а). Крім того, закон карає
будь)яку особу, причетну до формування ор)
ганізації, діяльність якої передбачає (навіть
побічно) здійснення терористичної діяль)
ності. До відповідальності притягується кож)
ний, хто стає членом організації чи надає до)
помогу такого роду. Ці діяння кваліфікують)
ся як формування терористичної організації.
Карними злочинами, згідно зі ст. 131 і 140 КК
Німеччини, є також вихваляння насильства й
публічне схвалення злочинних дій.

Крім законодавчих актів, національний ме)
ханізм боротьби з терористичною діяльністю
включає також
інституціональ)
ну складову: від)
повідні органи,
служби (їх під)
розділи) й спец)
служби, які зай)
маються припи)
ненням терорис)
тичної діяль)
ності. У Росії й
Україні — це
служби безпеки,
МВС, а також міністерства з питань надзвичай)
них ситуацій.

Національний механізм боротьби з терорис)
тичною діяльністю доповнюється міжнародно)
правовим механізмом. Він складається з:

1) відповідних документів (багатосторонніх
конвенцій, декларацій, двосторонніх домовле)
ностей держав, у тому числі й з надання право)
вої допомоги, екстрадиції осіб, які здійснили
злочини, тощо. Крім спеціальних актів, безпо)
середньо присвячених протидії терористичній
діяльності, сюди варто зарахувати міжнародні
документи в сфері підвищення безпеки і кон)
тролю над роботою ядерних реакторів,
хімічних заводів та ін.); 

2) інституціональних утворень, до яких мож)
на віднести: 

• спеціальні  комітети ООН, що створюються
для контролю над здійсненням тих чи інших її
резолюцій, яким держави надають повідомлен)

ня про реалізацію цих резолюцій (наприклад,
відповідно до резолюції Ради Безпеки від 28 ве)
ресня 2001 року, держави створюють у себе ан)
титерористичні центри. Такий центр діє і в Ук)
раїні при СБУ); 

• Конгрес ООН із попередження злочин)
ності й поводження з правопорушниками, Ко)
мітет ООН із попередження злочинності й бо)
ротьби з нею, міжнародні й національні
поліцейські інститути тощо. 

Інституціональні організації ООН регулярно
публікують звіти про свою діяльність [3]. 

До міжнародних конвенцій і резолюцій на)
лежать: Декларація про заходи з ліквідації
міжнародного тероризму, затверджена резо)
люцією 49/60 Генеральної Асамблеї ООН від
9 грудня 1994 року; Резолюція 51/210 Гене)
ральної Асамблеї ООН «Декларація, яка до)
повнює Декларацію про заходи з ліквідації
міжнародного тероризму 1994 року» від 17
грудня 1996 року; Резолюція 51/60 Генераль)
ної Асамблеї ООН «Декларація про зло)
чинність і суспільну безпеку» від 12 грудня

1996 року; Резо)
люція 52/164 Ге)
неральної Асам)
блеї ООН «Між)
народна конвен)
ція про боротьбу
з бомбовим теро)
ризмом» від 16
грудня 1997 ро)
ку; Міжнародна
конвенція про
боротьбу з фі)
нансуванням те)

роризму; Конвенція про боротьбу з незакон)
ним захопленням повітряних суден, підписа)
на в Гаазі 16 грудня 1970 року; Конвенція про
боротьбу з незаконними актами, спрямовани)
ми проти безпеки цивільної авіації, підписана
в Монреалі 23 вересня 1971 року; Конвенція
про запобігання і покарання злочинів проти
осіб, які користуються  міжнародним захис)
том, у тому числі дипломатичних представ)
ників, ухвалена Генеральною Асамблеєю
ООН 14 грудня 1973 року; Міжнародна кон)
венція про боротьбу із захопленням заруч)
ників, ухвалена Генеральною Асамблеєю
ООН 17 грудня 1979 року; Конвенція про
фізичний захист ядерного матеріалу, ухвалена
у Відні 3 березня 1980 року; Протокол про бо)
ротьбу з незаконними  актами насильства в
аеропортах, які обслуговують міжнародну
цивільну авіацію, що доповнює Конвенцію
про боротьбу з незаконними актами, спрямо)
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ваними проти безпеки цивільної авіації,
підписану в Монреалі 24 лютого 1988 року;
Конвенція про боротьбу з незаконними акта)
ми, спрямованими проти безпеки морського
судноплавства, підписана в Римі 10 березня
1988 року; Протокол про боротьбу з незакон)
ними актами, спрямованими проти безпеки
стаціонарних платформ, розташованих на
континентальному шельфі, підписаний у
Римі 10 березня 1988 року; Міжнародна кон)
венція про боротьбу з бомбовим тероризмом,
ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 15
грудня 1997 року, та ін. Крім того, після те)
рактів у Нью)Йорку і Вашингтоні були прий)
няті резолюції Ради Безпеки ООН від 12 і 28
вересня 2001 року, які рекомендують квалі)
фікувати будь)які акти міжнародного теро)
ризму як загрозу для міжнародного миру й
безпеки і підкреслюють значення міжнарод)
них антитерористичних конвенцій, орієнтую)
чи держави на всезагальну участь і забезпе)
чення їхнього повного здійснення [9]. 

У Резолюції Ради Безпеки ООН від 28 ве)
ресня 2001 року серед антитерористичних на)
звані заходи, обов'язкові для виконання всіма
державами, запобігання й припинення фінан)
сування терористичних актів, утримання всіх
держав від надання в будь)якій формі
підтримки організаціям чи особам, задіяним
у терористичному акті, й забезпечення зако)
нодавчої кваліфікації терористичних актів як
серйозних кримінальних правопорушень з
відповідними покараннями. У таких постано)
вах Ради Безпеки можна побачити прагнення
не тільки заборонити на правовій основі
будь)які прояви тероризму, але й застосувати
до них превентивний підхід, який дає змогу
контролювати ситуацію завдяки поєднанню
зусиль правоохоронних органів держав.
Більше того, Рада Безпеки ухвалила заснува)
ти у своїй структурі спеціальний комітет для
контролю над здійсненням цієї Резолюції,
якому держави надають доповіді про її ре)
алізацію.

Міжнародний конвенційно)інституціональ)
ний механізм на чолі з ООН спрямований на
активізацію й координацію міжнародних зу)
силь держав у боротьбі з терористичною
діяльністю.

Водночас необхідно підкреслити, що теро)
ризм — це результат насильства. Саме широ)
комасштабні  насильницькі дії викликають
терористичні акти. Зло породжує зло: «Аль)
Каїда», вирощена за допомогою спецслужб
США для боротьби з СРСР, повернула вістря
тероризму проти своїх же творців.

Сучасний тероризм — це не зіткнення релігій,
націй чи цивілізацій, а наслідок соціального ан)
тагонізму. Його рушійною силою є соціальна
несправедливість у світі, яку підтримують за
допомогою прямого чи непрямого тиску і на)
сильства одних прошарків суспільства над
іншими, одних країн над іншими, одних на)
родів над іншими. 
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Механізми політики сьогодні є могутньою
зброєю глобальних перетворень як в окремих
країнах, так і в усьому світі. Життя сучасної
людини проходить у політичному, а іноді — у
перехідні періоди — і в надзвичайно політизо)
ваному суспільстві. Не випадково поняття
політики відображає сучасні уявлення про
різноманітність і неоднозначність цього проце)
су, який має не детерміністичну, а ймовірнісну
природу.

Актуальними як у теоретичному, так і прак)
тичному  аспекті стають універсалії загально)
людської культури. Нам хотілося б звернути
увагу на питання, яке виникло нещодавно в
культурологічних колах: чи не є політична на)
ука, сформована на Заході, неусвідомленою
регіоналістикою? Аналізуючи процеси транс)
формації суспільства у пострадянському про)
сторі, можна помітити, що традиційна політич)
на наука, яка вписується у європейський
цивілізаційний код, стає не зовсім адекватною
іншим наукам. Це спостереження зближує ук)
раїнських і азербайджанських політологів у
пошуку соціокультурних основ політичної
влади в суперечливій єдності належного і су)
щого [1].

Проблема співвідношення етики і політики,
моральних норм, принципів і політичних ре)
алій, яка часто характеризується крайнім праг)
матизмом і раціональністю, може бути виріше)
на трьома шляхами. Два з них безальтернатив)
но проголошують пріоритет або моралі, або
політики, третій намагається визначити спосо)

би їхнього співіснування. На думку автора, ідея
звести ці начала — мораль і політику — воєди)
но, виявити їхню роль, місце і значення у межах
дослідження природи державної влади є досить
актуальною. Адже різні народи та їхні держави,
у тому числі Україна й Азербайджан, пережива)
ють перехідний період руйнування старої й ут)
ворення нової соціально)політичної системи,
становлення національної державності в умо)
вах незалежності.

Етика — політика. Цю проблему постійно
переглядають на користь то одного, то іншого
поняття не тільки представники політичної
опозиції, але й учені різних наукових шкіл.
Однак прийшов час розглядати ці сфери
суспільного життя як взаємопов'язані й
взаємозалежні. Сьогодні, коли Україна й
Азербайджан по)справжньому зайняті будів)
ництвом своїх державностей, нашим ученим
необхідно спробувати проаналізувати історію
цих державностей, сучасний стан і перспек)
тиви розвитку з точки зору єдності етики й
політики, моралі й політичної дії, мораль)
ності та соціально)політичної діяльності.

Сучасний політичний процес поступово гло)
балізується. Після краху радянського блоку й
зникнення протистояння між СРСР і США
намітилися дві тенденції державного розвитку:
уніфікація відповідно до стандартів західної де)
мократії та пошук унікальних національних
шляхів побудови незалежної й суверенної дер)
жави.

Теоретичною передумовою для дослідження
співвідношень етики й політики, на наш по)
гляд, виступає категорія цінності. Цінності —
це об'єкти, явища й абстрактні ідеї, що втілю)
ють суспільні ідеали і відіграють роль ета)
лонів. «Фоновими» факторами політики мож)
на вважати ті цінності, що існують у цьому П
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суспільстві в цілому та в конкретних груп на)
селення; вони визначаються історією і культу)
рою суспільства, конкретною соціально)
політичною й економічною ситуацією,
національними особливостями тощо. Можли)
во, варто надати перевагу трьом формам існу)
вання цінностей.

Перша форма: цінність виступає як
суспільний ідеал, абстрактне уявлення про ат)
рибути належного в різних сферах громадсь)
кого життя. Такі цінності можуть бути як за)
гальнолюдськими, так і конкретно)історични)
ми, національними. Друга форма: цінність по)
стає в об'єктивованій формі у вигляді по)
літичних вчинків. І нарешті, третя: цінності
перебувають у свідомості людини у формі
особистісних цінностей, які є одним із джерел
мотивації її поведінки.

Особистісним цінностям притаманна ієрар)
хічність і висока усвідомленість, яка прояв)
ляється у вигляді ціннісних орієнтацій, тобто
ідеологічних, політичних, моральних та інших
підстав для оцінки людиною навколишньої
дійсності й орієнтації в ній.

Для того щоб описати й проаналізувати сис)
теми цінностей, притаманні окремим індивідам
і групам, американський політичний психолог
К. Волтер, який працює над цією проблемою,
запропонував виділити «інструментальні» й
«кінцеві» цінності. Під «інструментальними»
цінностями він розуміє можливі способи пово)
дження людини чи засоби досягнення бажаних
цілей («кінцевих» цінностей), а під «кінцеви)
ми» — ті цілі, яких людина хотіла б досягти за
життя. Для експериментального дослідження
систем цінностей та їх операціоналізації він
виділив у кожній групі по 18 цінностей.

Цінності, виділені дослідником, являють со)
бою не випадковий набір деяких позицій, а
систему, що передбачає визначену ієрархію.
Причому структура ціннісної системи є ди)
намічною, і ступінь значимості конкретної
цінності може варіюватися залежно від уста)
новок, мотивів і потреб індивідів та обставин.
Водночас можливе існування переважних
довгострокових цінностей (можна назвати їх
базовими), які визначають усю ціннісну
структуру.

Якщо говорити про ціннісну систему
суспільства чи окремих його груп, то, очевид)
но, застосовувати цю модель дослідження
можна з певною часткою умовності. У цьому
разі доцільно говорити про деякі «класи»
цінностей, що передбачає більший їх роз)
поділ, аніж у працях К. Волтера. Проте запро)

понований автором перелік «інструменталь)
них» і «кінцевих» цінностей може допомогти
під час виділення класів цінностей конкрет)
ного суспільства і слугувати, таким чином,
відправним пунктом для подальшого аналізу
співвідношення ціннісних і політичних основ
держави.

Безумовно, в умовах різкої зміни життєвого
рівня у наших країнах та інших наслідків
трансформації суспільства залишається чин)
ним методологічний підхід, запропонований
класиком управлінської науки А. Маслоу. Він
розробив ієрархію цінностей,  засновану на ба)
зових людських потребах: збереженні роду, ви)
живанні, соціальному розвиткові з метою до)
сягнення нового соціального статусу, політич)
них домаганнях. 

Цей підхід, розроблений Р. Інглехартом для
застосування у політичній сфері, становить
значний методологічний інтерес для нашого
дослідження [2]. Еволюцію методологічної
концепції політичних цінностей Р. Інглехарта
можна простежити в його книзі «Тиха рево)
люція» (1979), у якій він пише про те, що
пріоритетними для суспільства є цінності,
орієнтовані на  «нестачу», тобто на те, чого в
суспільстві бракує.

У монографії «Культурне зрушення у розви)
неному індустріальному суспільстві», виданій
у 1990 р., Р. Інглехарт актуалізує соціально)
економічні цінності як базу для розвитку
західних індустріальних суспільств [3]. Ди)
наміка вікових і соціальних факторів призво)
дить до формування цінностей старшого по)
коління: економічний добробут, суспільна
безпека, законність і порядок, міцна оборона,
тобто таких цінностей, які підтримуються
сильною державною владою. У молоді в цьо)
му ж середовищі на перший план висуваються
«постмодерністські цінності»: самовиражен)
ня, якість життя та особиста свобода.
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Наприкінці 90)х років ХХ ст. А. Маквей опи)
сав цінності постіндустріального соціуму, за)
сновані на конвергенції цінностей західної
еліти [4]. На хвилі конвергенції цінностей заро)
джуються нові суспільні рухи (жіночі, еко)
логічні та ін.), які істотно впливають не тільки
на політику своєї держави, але й на світовий
політичний процес загалом. У такій ситуації
можна порушувати питання про загально)
людські цінності.

Досі ми розглядали систему цінностей, яка
функціонує на національному чи державному
рівні, тобто ті цінності, що приймаються прак)
тично всім населенням країни. Однак потрібно
зважати на те, що різні групи населення, які
формуються відповідно до різноманітних
принципів, окрім цих спільних цінностей, мо)
жуть мати цінності більш специфічні, що також
впливають на політичні уявлення і дії своїх
носіїв. Ієрархія цих специфічних цінностей мо)
же варіюватися.

При аналізі переваг у політиці велике значен)
ня відіграє також гендерний підхід. Дослідив)
ши ціннісні орієнтації чоловіків і жінок, учені
виявили значні відмінності між політичними
цінностями обох статей. Зокрема, для чоловіків
важливішими були інтелект і широта поглядів
політичних лідерів, а для жінок — їх логічність,
незалежність і гарантування національної без)
пеки [5]. Соціальний феномен ХХ століття —
жіноче лідерство — особливо цікавий у його
різновиді у пострадянському просторі, де через
надзвичайно складну соціально)економічну і
політичну ситуацію, а також демографічні про)
цеси жінка все активніше бере участь у гро)
мадському житті. Здоровий глузд підказує: нам
необхідна рада — рада між чоловіками й жінка)
ми, між двома постійними складовими будь)
якого людського суспільства, що й утворить за)
гальну мудрість людства, а не тільки однієї її
частини. Ось чому нам необхідне широке обго)
ворення прав жінок — їхніх реальних прав і
можливостей.

У багатьох сучасних дослідженнях відзна)
чається, що в політиці та у владних структурах
держави жінок повинно бути не менше ніж
13–30%, інакше політика держави здійснюва)
тиметься за чоловічими стандартами. Чо)
ловічий тип розв'язання проблем (наприклад,
проблеми патріотизму) найчастіше зводиться
до націоналізму, прямого протистояння й
війни. Тоді як жіночий шлях роз'язання про)
блем пролягає через відродження й збереження
традицій.

Порівнюючи сучасні гендерні дослідження
у царині політичної участі, які проводяться в

Україні й Азербайджані, варто відзначити, що
в них чітко простежується тенденція до того,
аби держави ухвалювали загальнонаціональні
програми розвитку, які сприятимуть досяг)
ненню гендерного балансу в країні та
ліквідації всіх видів асиметрії між статями,
що перешкоджають встановленню справжніх
демократичних умов. У зв'язку з цим ще раз
підкреслимо, що політичні доктрини й прак)
тика розвитку державності вже не можуть не
враховувати сьогоднішніх уявлень про взає)
мини між жінкою і чоловіком у кожному
суспільстві.

Наш стислий нарис із загальних проблем
становлення державної влади України й Азер)
байджану під час переходу від тоталітаризму
до демократії розкриває систему взаємо)
пов'язаних завдань, без вирішення яких наші
суспільства й держави ризикують надовго роз)
тягнути цей транзитний період. Державність і
державна влада — як системоутворюючий по)
чаток і рушій змін у суспільстві — на цьому
етапі є головною цінністю, усвідомлення якої
усіма нами сприяє переходу від вузькоегоїстич)
них інтересів до громадянської позиції, що
проголошує принципи незалежності країни й
суверенітету держави як найближчої не)
обхідної мети. 
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Співробітництво в міжна)
родній сфері між постсоціа)
лістичними країнами, що утво)
рилися після розпаду СРСР,
відбувається у складних умо)
вах. На Заході інтеграція країн
європейського співтовариства
проходила в принципово іншій
соціально)економічній ситу)
ації. Одна справа — налагод)
ження співробітництва між не)
залежними і суверенними дер)
жавами, інша — встановлення
міжнародних зв'язків між ко)
лишніми республіками, які бу)
ли лише частинами тоталітар)

ної держави й мали вихід на зовнішні ринки винят)
ково через центр.

Україна й Азербайджан у новому статусі са)
мостійних і суверенних країн проголосили курс на
багатоваріантність міжнародних зв'язків на багато)
сторонній і двосторонній основі як у рамках Спів)

дружності, так і поза нею. Але факти свідчать, що у
зв'язку з різним рівнем економічних систем, дезор)
ганізацією традиційних господарських зв'язків і не)
ефективністю СНД, особливого значення набувають
відновлення і розвиток двосторонніх міжнародних
економічних відносин. На початку перехідного
періоду, через складний стан економіки України й
Азербайджану, зовнішньоекономічні зв'язки між ни)
ми розвивалися дуже повільно й у незначних мас)
штабах. Зрозуміло, що спад виробництва й інфляція
в обох державах значно зменшували можливості
зовнішньоекономічного співробітництва. Крім того,
на взаємовідносинах наших країн негативно позна)
чилася агресія Вірменії проти Азербайджану, еко)
номіці якого було завдано великих збитків.

Певні позитивні зміни в обох державах, пов'язані з
подоланням інфляції, скороченням різкого спаду
виробництва, припиненням воєнних дій в Азербайд)
жані та створенням умов для економічного пожвав)
лення, в останні роки вплинули на зовнішньоеко)
номічну сферу. У результаті зустрічей президентів
двох країн і завдяки діяльності відповідних комісій

економічне 
співробітництво

економічне 
співробітництво

Азербайджансько=
українське 

Талят Мусеїб 
оглу АЛІЄВ,
Надзвичайний і Повно3
важний Посол Азербайд3
жанської Республіки 
в Україні, у Республіці
Білорусь і в Республіці
Молдова
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була створена надійна договірно)правова база для
економічного співробітництва. Найважливішими в
поглибленні зовнішньоекономічних відносин обох
країн є такі міжурядові угоди: про вільну торгівлю
(від 26 серпня 1996 р.), про виробничу кооперацію
(набула чинності 11 грудня 1996 р.), про заохочення
і взаємний захист інвестицій (підписана 24 березня
1997 р., ратифікована Верховною Радою України).
Розвитку двостороннього співробітництва сприяти)
муть підписані угоди про співробітництво в митно)
му, платіжно)розрахунковому, транспортному, гу)
манітарному та інших напрямах.

Що стосується стратегічного партнерства обох
держав, то в основі його лежать стратегічні інтереси
двох сторін. Враховуючи достатній промисловий по)
тенціал і багаті поклади нафти, Азербайджанська
Республіка визначена як
стратегічний партнер Ук)
раїни серед країн Закав)
каззя. Тому налагоджен)
ня тісного двосторонньо)
го співробітництва між
Україною й Азербайд)
жанською Республікою
допоможе нашій державі
закріпитися на ринках
Закавказзя. Крім того, за)
вдяки трансзакавказько)
му коридору Україна роз)
ширить спектр своїх інте)
ресів до Середньої Азії та
Сходу взагалі [1].

Азербайджан, у свою
чергу, виходить з того, що
Україна є великою євро)
пейською державою з
індустріально розвине)
ною економікою й
вигідним геополітичним
положенням (що стра)
тегічно важливо), таким чином, співробітництво
двох країн становить для Азербайджану великий
інтерес. Використання Євроазійського транспортно)
го коридору, який проходить через територію Ук)
раїни, дасть можливість Азербайджану налагодити
вихід до країн Західної Європи. Таким чином, наші
країни переживають однакові труднощі перехідного
періоду, потрібні одна одній і зацікавлені в найрізно)
манітніших формах співробітництва. Величезні
можливості розвитку економічного співробітництва
між нашими державами відкриваються, якщо згада)
ти про такий важливий фактор, як нафта, що в су)
часних умовах виступає на світовій арені джерелом
не конфронтації, а міжнародної кооперації. Нині у
світі 43% нафти споживається після того, як вона пе)
ретне хоча б один державний кордон, а газ і електро)

енергія використовуються переважно в індустріаль)
них країнах [2].

Нафта є головним і найвагомішим компонентом
енергетичного потенціалу Азербайджану. Перший
у світі промисловий видобуток нафти розпочався
саме на його території. Нафтовий фонтан забив у
цій країні ще в 1848 р. [3]. Наприкінці ХІХ — на по)
чатку ХХ ст. Баку перетворився на джерело номер
один світових запасів нафти і протягом кількох де)
сятиліть — до перших повоєнних років — викону)
вав роль основної нафтової бази СРСР. Згодом ра)
дянські нафтовики звернули увагу на Урал, а потім
на Західний Сибір, що зробило Радянський Союз
могутнім світовим виробником нафти, який до
1980 р. випереджав Саудівську Аравію [4]. Після
цього Азербайджан втратив позиції нафтового

лідера, і його частка в по)
стачаннях нафти колиш)
нього СРСР  істотно ско)
ротилася.

Останнім часом, зокре)
ма у 80)ті роки ХХ ст.,
азербайджанські нафто)
вики відкрили величезні
родовища нафти в Кас)
пійському морі, що різко
посилило внутрішнє і
особливо зовнішнє зна)
чення нафтового питання.
Дуже складним є транс)
портування трубопрово)
дами азербайджанської
нафти на західноєвро)
пейські й азіатські ринки.
Нині це питання — пред)
мет зіткнення інтересів
багатьох прикаспійських
держав [5].

Азербайджан цікавить
Україну як держава з ве)

ликими нафтовими родовищами, які могли б стати
реальною альтернативою іншим нафтовим джере)
лам, зокрема російським. Адже в умовах ринкової
економіки і складної політичної та комерційної
кон'юнктури з боку України було б необачно
орієнтуватися на одне монопольне джерело нафто)
вих ресурсів, яким би надійним воно не здавалося.
Фахівці підрахували, що в найближчі тридцять
років можуть вичерпатися запаси нафти на Близь)
кому Сході й у південних морях, а транспортуван)
ня її з Центральної Америки надто дороге й ризико)
ване. Крім того, у світі спостерігається стабільне
зростання споживання палива. Таким чином, Азер)
байджан залишається в списку оптимальних поста)
чальників нафти як на Захід, так і до Центральної
Європи.
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Однією з головних проблем транспортування
каспійської нафти в Європу є вибір маршруту тру)
бопроводу, який зачіпає не тільки економічні, але й
політичні інтереси держав і регіонів. Останнім ча)
сом виділяють два основних підходи в цьому пи)
танні:  побудова головного трубопроводу; споруд)
ження декількох трубопроводів (через Грузію,
Росію, Туреччину, Румунію, Болгарію й Україну).
Можна вважати, що з політичного погляду доля го)
ловного трубопроводу вирішена, оскільки керів)
ництво Азербайджану неодноразово підкреслюва)
ло, що названий маршрут проходитиме з Баку до
Джейхана (Туреччина), а далі через Босфорську
протоку в Європу  нафту возитимуть танкерами.
Цю ідею також підтримали лідери Грузії, Туреччи)
ни, а США нададуть підтримку нафтовому збли)
женню Баку й Анкари.

Незважаючи на це, остаточно розв'язання про)
блеми транспортування нафти з економічних по)
зицій залежатиме, на наш погляд, від вигідності тих
чи інших проектів
і участі реальних
інвесторів у від)
повідних консор)
ціумах. Адже не
секрет, що деякі
іноземні компанії
не поспішають
вкладати свої ко)
шти в головний
проект через його
дорожнечу.

У цьому кон)
тексті досить при)
вабливим є ук)
р а ї н с ь к и й
варіант: Баку — грузинський порт Супса, потім
танкерами до Одеси (нафтотермінал «Півден)
ний»), а далі нафтопроводом Одеса — Броди в
країни Європи. Важливою перевагою українського
варіанту, порівняно з іншими є його менша
вартість, що досягається завдяки майже подвійно)
му скороченню довжини маршруту й усуненню не)
обхідності використання Босфорської протоки, в
якій суворо обмежено проходження суден тонна)
жністю до 80 тис. т, тоді як із Супса в Одесу по
Чорному морю можна направляти танкери до
120 тис. т [6]. Таким чином, проходження кас)
пійської нафти через Україну є важливим і пер)
спективним напрямом співробітництва. Фахівці
підрахували, що на кожній тонні нафти, що транс)
портуватиметься через Україну, економія станови)
тиме 10–30 доларів США [7].

Підписані в Баку контракти на розробку нафтових
родовищ азербайджанського сектора Каспійського
моря посилюють роль Азербайджану та його лідера

Гейдара Алієва у формуванні сучасних політичних
стратегій. На сьогодні «Контракт сторіччя» і більше
двадцяти інших контрактів є предметом гордості
Азербайджану та прикладом його взаємовигідного
співробітництва з іноземними нафтовими ком)
паніями.

Нині Азербайджан транспортує нафту трубопро)
водом Баку — Новоросійськ. Побудовано і здано в
експлуатацію нафтопровід Баку — Супса. Розпоча)
лося прокладання основного транспортного нафто)
проводу Баку — Тбілісі — Джейхан, який мають зда)
ти в експлуатацію в 2005 році. Тоді ж Азербайджан
може вийти на рівень щорічного видобутку нафти в
50 млн т.

Варто назвати ще один варіант українсько)азербай)
джанського співробітництва в нафтоенергетичній
сфері. Під час зустрічі Президента України Л. Кучми з
керівниками азербайджанської державної й іноземних
нафтових компаній йшлося про можливість спільної
розробки нафтових і газових родовищ, у тому числі й

в Україні. Зазнача)
лося, що азербайд)
жанські фахівці ма)
ють великий досвід
видобутку нафти й
газу як на суші, так і
на морі. Вони готові
допомогти ук)
раїнським колегам у
розробці частини
Чорноморського
шельфу. У свою
чергу, Азербайджан
в обмін на нафто)
продукти хотів би
одержувати з Ук)

раїни компресори, насоси та інше устаткування [8].
У вересні 2001 р. наша держава підписала кон)

тракт із Грузією щодо транспортування газу спочат)
ку в Туреччину, а потім у Європу з родовища Шах)
Деніз у Каспії. Його запаси складають понад 1 трлн
кубометрів. Будівництво газопроводу повинно за)
вершитися в 2004 р. На черзі освоєння іншого родо)
вища газу — на Апшероні, запаси якого, за підрахун)
ками фахівців, оцінюються в 3 трлн кубометрів. Для
цього потрібні великі кошти, колосальна робота,
мир і спокій у регіоні. Азербайджан ці умови ство)
рив. Президент країни Гейдар Алієв увійшов до чис)
ла видатних політиків світу. Країна вступила до Ра)
ди Європи.

Загальний обсяг інвестицій для реалізації цих
контрактів складає 50 млрд доларів США. За ос)
танні чотири роки видобуток нафти зріс удвічі, а вже
в 2006 р. можна очікувати видобутку нафти близько
50 млн т, що буде достатнім для завантаження наф)
топроводів Баку — Джейхан і Одеса — Броди.

Економіка
і  політика



36

Восени 2002 р. в Лондоні представники Азербайд)
жанської Республіки і Казахстану дійшли згоди про
транспортування 20 млн т каспійської казахської
нафти на рік нафтопроводом Баку — Тбілісі —
Джейхан, що різко посилило значення нафтопрово)
ду Одеса — Броди.

Геополітичне й стратегічне значення для України
має і транспортування енергоносіїв. Підписаний між
Україною й Азербайджанською Республікою Мемо)
рандум про співробітництво в нафтогазовій промис)
ловості створює сприятливі умови українським
підприємствам для реалізації проектів у сфері роз)
робки, видобутку, переробки, транспортування й ре)
алізації вуглеводних ресурсів.

Нафта — не єдиний зовнішньоторговельний ре)
сурс Азербайджану, у чому нещодавно переконалися
ділові кола світу. Належного розвитку в країні до)
сягли хімічна галузь, машинобудування, агропро)
мисловий комплекс, індустрія побуту. 

Розвиток економічного співробітництва між Ук)
раїною й Азербайджаном не обмежується лише про)
блемою транспортування нафти. Нафтова проблема
вирішується в контексті співробітництва країн ГУУАМ
як складової Євроазійського транспортного коридо)
ру, який охоплює не тільки постачання нафти, але й
інших товарів, що, в свою чергу, означатиме відрод)
ження економічної програми Великого шовкового
шляху. У цьому гарантія перспективності нафтового
співробітництва як пріоритетного напряму міжна)
родних економічних зв'язків між Україною й Азербай)
джаном. Консультації в рамках груп держав ГУУАМ
стали постійними на різних рівнях. Потреби Європи
в нафтопродуктах зростають, США також зацікав)
лені в реалізації проектів розширення економічних
зв'язків між Заходом і Сходом. 

Підготовка законодавчої й інформаційної бази для
транспортного коридору, котрий повинен активно
сприяти торгівлі між регіонами Європи, Кавказу й
Середньої Азії, полягає в спільній розробці проекту
багатосторонніх транспортних угод, визначенні їх
відповідності міжнародним транспортним кон)
венціям та дотриманні цих угод.

У цьому законодавчому проекті беруть участь
дев’ять країн: Україна, Азербайджан, Болгарія,
Туркменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Узбекистан
і Молдова. Технічна робота завершена, і зараз уря)
ди узгоджують питання підписання і здійснення
багатосторонніх угод. 15–17 грудня 1996 р. в Одесі
проводили Міжнародну конференцію — презен)
тацію Євроазійського транспортного коридору за
участю делегацій України, Азербайджану та Грузії.
У рамках конференції була підписана Угода про
співробітництво у створенні та функціонуванні
Євроазійського коридору між Кабінетом Міністрів
України, Урядом Азербайджанської Республіки й
Урядом Грузії [9]. У квітні 1999 р. було офіційно

відкрито поромну переправу між портами
Іллічівськ — Поті й далі до Баку. Ця транспортна
лінія зв'яже великі міста країн)учасниць: Київ,
Тбілісі, Поті та ін. Вона стане транспортною лан)
кою між Західною Європою та Азією. Для наземно)
го з'єднання заплановано використовувати наявні
можливості залізничного й автомобільного транс)
порту, а між портовими містами курсуватимуть по)
роми для перевезення залізничних вагонів і авто)
мобілів, а також вантажопасажирські судна. По)
ромна переправа допоможе залучити міжнародні
фінансові організації та приватних інвесторів для
реалізації великомасштабних транспортних про)
ектів у регіоні. Створення сучасної конкуренто)
спроможної транспортної системи сприятиме при)
скоренню економічного розвитку зацікавлених
країн і забезпеченню політичної й економічної
стабільності в регіоні.

І все ж таки головним у зовнішньоекономічному
співробітництві України з Азербайджанською Рес)
публікою є торгово)економічне співробітництво.

Узагальнюючий показник торгово)економічного
співробітництва між Азербайджаном і Україною —
це експортно)імпортні операції. У другій половині
90)х років ХХ ст. спостерігалося зростання товаро)
обігу між двома країнами [10]. Проте торгово)еко)
номічні відносини Азербайджанської Республіки й
України в 2000 р. не відповідали можливостям на)
ших країн. За 2000 р. обсяг товарообігу між держава)
ми зменшився на 2,7 млн доларів (порівняно з по)
казниками 1999 р.) і склав 59,4 млн доларів [11] .

У 2001 р. в структурі експорту України в Азербай)
джан домінувала продукція машинобудування (ван)
тажні автомобілі, вагони)цистерни всіх типів), чор)
ної металургії (сталевий прокат, прути, труби, шве)
лери), електротехнічної галузі (трансформатори,
теплообмінники), продовольчі товари (борошно, цу)
кор і кондитерські вироби, соняшникова олія, ку)
хонна сіль), а також лікарські препарати. 

У структурі азербаджанського імпорту в Україну
переважала продукція паливно)енергетичного ком)
плексу (дистиляти, олії), хімічної галузі, різні запча)
стини й арматура, бавовна)волокно, горіхи, фрукти,
томати. 

На жаль, питання взаємної заборгованості
суб'єктів господарювання стало стримуючим факто)
ром у розвитку торгівлі між нашими країнами. Не)
своєчасність у розрахунках між торговими партне)
рами формує недовіру і, таким чином, гальмує тор)
гово)економічні відносини. 

У зв'язку з цим необхідний пошук нових форм
співробітництва, відкриття представництв під)
приємств, продукція яких користується попитом в
Азербайджанській Республіці й Україні, активна
участь суб'єктів господарювання у тендерах, які про)
водяться в обох країнах.
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Сьогодні в Азербайджані зареєстровано понад
60 фірм і спільних підприємств із загальним обся)
гом статутного капіталу понад 1 млн доларів. Ці
фірми й підприємства спеціалізуються на вироб)
ництві сільськогосподарської продукції, товарів
народного споживання, підготовці проектної до)
кументації та комерційної діяльності. Відповідно
до Програми довгострокового економічного спів)
робітництва на 2000–2009 роки між Азербайд)
жанською Республікою й Україною «Гідромаш)
сервіс» і «Запорожтрансформатор» створили в
Азербайджані спільне підприємство з виробницт)
ва й ремонту масляних трансформаторів. Зараз у
Баку (д. Хірдалан) побудовані виробничий корпус
площею 2,4 тис. кв. м з необхідними комуніка)
ціями, адміністративний будинок, склад готової
продукції.

Нещодавно відбулося п'ять засідань Загальної
міжурядової українсько)азербайджанської комісії з
питань економічного співробітництва, на яких розгля)
далися конкретні шляхи підвищення товарообігу між
державами, здійснення узгоджених заходів для по)
дальшого розвитку взаємовигідних економічних і на)
уково)технічних зв'язків, посилення контролю над ви)
конанням двосторонніх домовленостей в економічній
сфері.

Нині українсько)азербайджанські відносини ма)
ють прекрасну перспективу. Подальше розширення
нормативно)договірної бази й реалізація підписаних
документів у повному обсязі можуть істотно підви)
щити рівень двостороннього співробітництва.

Наші держави є учасниками проекту відродження
стародавнього Шовкового шляху — транспортного
коридору Європа — Кавказ — Азія, реалізація якого
дає можливість швидко, надійно й ощадливо транс)
портувати вантажі між країнами Європи й Азії.

Азербайджан надає особливого значення двосто)
ронньому співробітництву в таких важливих галу)
зях, як металургія, хімічна й нафтохімічна, легка і
деревообробна промисловість.

Однак, як уже відзначалося, наші країни поки що
не повною мірою використовують свої потенційні
можливості для розвитку торгово)економічного
співробітництва. Тому пріоритетним у своїй діяль)
ності в Україні посольство Азербайджану вважає
створення умов для співробітництва безпосередньо
між регіонами, містами, підприємствами усіх форм
власності наших держав. 

Посольство Азербайджану в Україні постійно
«звіряє годинника» з Посольством України в Азер)
байджані з метою синхронізації діяльності в різних
напрямах, насамперед в економічній сфері.

Завдяки тісному співробітництву двох посольств
щодо впровадження нових форм і методів у торгово)
економічній сфері й стабільній роботі міжурядової
українсько)азербайджанської комісії з питань еко)

номічного співробітництва, у 2002 р. товарообіг між
нашими країнами вдалося збільшити в 1,7 раза
порівняно з попереднім роком і довести до 100 млн
доларів США.

Отже, на сучасному етапі в зовнішньоекономічних
відносинах між Україною й Азербайджаном викрис)
талізувалися три основних напрями:

1) співробітництво в сфері виробництва і транс)
портування нафти;

2) співробітництво, пов'язане з функціонуванням
Євроазійського транспортного коридору;

3) розвиток зовнішньоторговельних зв'язків.
Зазначимо, що стан договірно)правової бази, кот)

рий регулює українсько)азербайджанські відноси)
ни, не відповідає стратегічним інтересам країн у по)
вному обсязі. Рівень практичної реалізації частини
договірно)правових актів залишається невисоким
через неврегульованість питань внутрішнього зако)
нодавства й відсутність належного механізму ре)
алізації положень документів.

Тому головне завдання полягає у виконанні по)
ставлених задач, спільно прийнятих документів і
угод, а також в ініціюванні нових можливостей ук)
раїнсько)азербайджанського співробітництва.

Економіка
і  політика
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Особливо варто підкреслити позицію
згаданого нами раніше в статті Бунда на
той час. На наш погляд, Бунд був радше
«маточною» інституцією, аніж суто
сіоністською організацією. Саме з Бун)
ду беруть свій початок численні партії
соціал)демократичного і соціалістично)
го штибу в Росії, тому його діяльність
вимагає окремого і прискіпливого дос)
лідження.

Поширення сіонізму по горизонталі
особливо виразне на тлі його нових гео)
графічних проявів, зокрема, в Середній
Азії [22], де відбувалася реорганізація
старих і утворення нових осередків
сіоністських інститутів, пов'язаних із
СОР (Союз сіоністської молоді «Ахдут
у'Тхія») [23]. Активізували свою діяль)
ність і палестинофільські групи просіо)
ністського напрямку Бнай Цион у Ми)
колаєві,  Пірхей Цион у Бердичеві й т. п.
в інших містах Росії [24].

Лютневі 
іди

Ігор ХИЖНЯК,
доктор історичних наук, 
професор, професор
політології, член3корес3
пондент Української
Академії політичних 
наук, зав. кафедрою
міжнародних відносин
МАУП, директор Цент3
ру з вивчення терориз3
му, екстремістських іде3
ологічних і релігійних
течій при МКА
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Щоправда, горизонтальне поширення сіо)
нізму в Росії не відображає реального масштабу
ресурсів єврейського населення, залученого до
сіоністських структур. Більше того, належно не
досліджувалися фактори, які впливають на ма)
сову свідомість єврейства. Не можна вважати
навіть половину представників єврейства адеп)
тами або хоча б такими, що симпатизують
сіоністським ідеям. Негативну роль у цьому
відіграв малоефективний метод залучення,
який опосередковано (не особистісно) вербує
єврейські маси до участі в діяльності
сіоністських інститутів. Про це свідчить аналіз
відповідного офіційного документа, у якому в
безапеляційній формі директивної постанови
проголошувалося, що, відповідно до пункту 2
Організаційного статуту СОР, до складу ор)
ганізації входять «усі євреї, які проживають у
країні, незалежно від статі, що визнають Ба)
зельську програму й постанови Всесвітніх кон)
гресів і Всеросійських з'їздів» [25]. Пункт 4

цього ж статуту зобов'язував євреїв сплачувати
внески в партійну касу [26]. А трюк із
довільним зведенням до одного знаменника
різнорідних понять у пункті 2 цього статуту, де
з якоїсь причини були «пропущені» євреї, які
проживають у країні, але чомусь не визнають
програмних документів сіоністів, очевидно,
став поживою для найрізноманітніших інтер)
претацій. Крім того, бажаючих взяти участь в
іграх сіоністських структур, незабаром більше
турбувало, як вийти з цієї гри.

Усне зізнання у належності до СОР і го)
товність виплачувати незначну суму внеску
складали той «партійний мінімум», який не пе)
редбачав ніякої подальшої участі в активних за)
ходах однієї із провідних організацій сіонізму
Росії. Більше того, відкривалися досить при)
вабливі перспективи для організаційно)фінан)
сового маніпулювання загальним уявленням
про дійсний стан справ щодо членства в СОР в
інтересах тих груп і окремих політичних персо)

налій, які робили ставку на модель «доведення
до потрібної ідейно)політичної кондиції» уже
залучених у ряди партії новобранців, а не тих,
за чиї переконання ще треба було боротися.

Таким чином, у той період СОР, як і переваж)
на частина інших єврейських націоналістичних
організацій Росії, являла собою безлику й
аморфну конструкцію, явно не здатну на про)
дуктивні дії у історичні переломні, революційні
періоди.

У зв'язку з цим необхідно також підкресли)
ти, що в роботі основного ядра російського
сіонізму — Альгемайн Цион — у період лют)
невих подій можна чітко простежити його
ідейну невизначеність, організаційну невід)
працьованість і соціальну нерозбірливість.
Власне, ці риси були притаманні йому і на по)
чатку XX ст. Діяльність Альгемайн Циону не
активізувалася навіть після 7)го з'їзду СОР у
травні 1917 р., який багато дослідників історії

бесіди

ще одного 
«ізму» в Росії*

* Закінчення. Початок опубліковано в журналі «ПЕРСОНАЛ» № 2 за 2003 р.
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сіонізму вважають етапним. Справді, у
підсумкових документах цього з'їзду помітне
прагнення до конкретизації, до розвитку й
розширення основних напрямів діяльності,
схвалених на Всеросійському з'їзді в
Гельсінгфорсі ще в 1905 р., але не більше того.
Рішення цього форуму, по суті, ніяк не впли)
нули на зростання чисельності політичного
ресурсу й посилення впливу організації серед
єврейського населення Росії через вдоскона)
лення соціальних, ідеологічних, внутрішньо)
партійних і організаційних аспектів своєї
діяльності. Крім того, іноді складається вра)
ження, що лідери Альгемайн Циону до цього
не дуже)то й прагнули.

Хоча «загальний сіонізм»* продовжували
розглядати як «першу з існуючих (у
сіоністському русі. — І. Х.) партій, проте остан)
ню з організованих» [27], насправді ж він був
безликим і сірим зібранням «безлічі думок, але
не ідеологічною цілісністю» [28]. Із наполег)
ливістю, гідною кращого застосування, у «за)
гальний сіонізм» впліталися як еліта, так і ши)
рокі маси єврейського населення, які до того ж
керувалися діаметрально протилежними ціля)
ми. Парадоксальний характер «загально)
національної мети» забезпечувала «ідейно)
політична» модель відносин, яка, за задумом її
творців, повинна була спрацювати «повністю
незалежно від соціалістичної і капіталістичної
класових теорій, але відродити Ерец Ісраел у
дусі суспільної справедливості» [29]. Крім то)
го, через рік після проведення 7)го Все)
російського з'їзду сіоністів багато прагматич)
них і далекоглядних політиків із СОР почали
висловлювати недвозначні сумніви щодо пер)
спектив політичного ресурсу організації Аль)
гемайн Цион.

Різкість в оцінці ступеня соціальних протиріч
і економічних устремлінь ставала все оче)
виднішою. Єврейська преса в ті дні писала:
«Різниця психологій, соціальних навичок зу)
мовлює протилежні підходи до національного
будівництва і заважає разом іти до мети. Не
можна ж, справді, примусити банкіра і продав)
ця мислити однаково. Палестина майбутнього
в уявленні капіталіста значно відрізняється від
такої у трудящих. <…> Шляхи втілення

сіонізму, тобто одержавлення єврейського жит)
тя й укорінення трудящих на землі, не у всіх
соціальних прошарків єврейства однакові. Цієї
важливої обставини не врахували в травні
(йдеться про 7)й Всеросійський з'їзд сіоністів у
Петрограді, який відбувся в травні 1917 р. —
І. Х.) наші керівні кола і, віддаючи належне ча)
су, припустилися помилки, яка може в надалі
призвести до серйозних наслідків» [30].

Про реальну кількість прихильників сіо)
ністського руху свідчить аналіз стійких по)
казників сіоністського осередку в Росії з
1915 по 1925 рр. Тодішнє керівництво нара)
ховувало їх від 140 до 300 тис. чоловік. За
свідченням одного з членів виконкому СОР
А. Гольдштейна, у 1915 р. загальна чисель)
ність прихильників сіонізму коливалася в ме)
жах «18 тисяч активних членів» [31]. Ди)
наміка кількісної складової деякою мірою
відображала також і якісні параметри «щи)
рих» сіоністів, які відокремлювали їх від без)
ликої статистики «валу». Так, у травні 1917 р.
при загальній чисельності 140 тис. чоловік їх
більша частина — 2/3 — перебувала на стадії
«невизначеності» або ж «зовсім нових у
сіонізмі» [32]. А це, в свою чергу, означало, що
активний компонент ядра СОР нараховував
близько 35 тис. чоловік. Дієвість механізму
зворотної пропорційності від загальної
кількості «валу» до реальної чисельності ак)
тивістів у сіоністському русі того часу зга)
дується й у роботах єврейських дослідників
Р. Неєр)Бернхейм та Ю. Сусленського. І якщо
перша писала, що «протягом декількох
тижнів кількість сіоністів у Росії зросла з
36 тис. до 140 тис. після лютого 1917 р.» [33],
то другий відзначав, що «до жовтня 1917 р.
кількість членів СОР збільшилася до 300 тис.
чоловік» [34]. Щоправда, після жовтневого
перевороту якісна складова все ж таки оста)
точно підтвердила свою вірність принципам
сіонізму у вигляді числа, яке ми вже згадува)
ли, — 30 тис. активістів. До 1925 р. ці дані
свідчили про більш)менш сталі кількісні й
якісні параметри діяльності сіоністських
інститутів на території Росії, але в той час на
карті світу з'явилося нове політичне утворен)
ня — СРСР [35]. Отже, цифра 20–35 тис.
вірних прихильників ідей сіонізму в загальній
масі єврейського населення спочатку в Росії, а
потім уже й у СРСР є найточнішою у цих хро)
нологічних відрізках.

Використання зовнішнього фактора впливу
також дуже підживлювало сіонізм періоду
Тимчасового уряду, який швидко розвивався на
арені російської політики. Йдеться про «Декла)

*  Різновиди основних напрямів сіонізму можна знайти в газеті «ПЕРСОНАЛ Плюс»
№ 3 (4) від 5 лютого 2003 р. на с. 4–5. Що стосується загального сіонізму, то «загальними
сіоністами» почали називати членів Всесвітньої сіоністської організації, які не
приєдналися до жодної із фракцій руху (Паолей Цион, «Мізрахи» та ін.). Згодом вони
стали членами «Організації» загальних сіоністів», яка є центристською партією у рамках
Всесвітньої сіоністської організації. В 1931 р. «Організація загальних сіоністів»
розпалася на дві фракції. У 1945 р. обидві ці фракції знову злилися, проте вже в 1948 р.
частина членів «Організації» залишила її й приєдналася до «Прогресивної партії». Після
об'єднання усіх цих угруповань у 1960 р. виникла «Ліберальна партія», однак у 1965 р.,
напередодні виборів до Кнесету шостого скликання, знову стався розкол. Меншість, яка
не погодилася з рішенням більшості створити спільний блок з рухом «Херут», заснувала
«Незалежну ліберальну партію». 
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рацію Бальфура» — лист міністра закордонних
справ Великобританії А. Дж. Бальфура почес)
ному голові Сіоністської федерації Великобри)
танії Л.)У. Ротшильду, у якому високопоставле)
ний чиновник уряду Її Величності давав клят)
вені обіцянки підтримати створення «єврейсь)
кого національного осередку» в Палестині.

Сам факт появи «Декларації Бальфура»
свідчить про те, що до схеми реалізації кон)
цепції палестинофільського проекту було
включено більш широке розуміння взаємо)
відносин етносу і держави — кореляцію етносу
і влади. При цьому роль позаетнічних деструк)
тивни факторів (економічних, політичних і
навіть суб'єктивних) ні в якому разі не по)
винна ігноруватися. Більше того, основним
підґрунтям розіграшу сіоністами палестинсь)
кої карти повинно було стати те, що в основі
цієї самої ідеї лежав насамперед сепаратизм,
який породжує міжетнічні конфлікти, а голо)
вне — вихід на етнополітичний рівень у підхо)
дах і способах розв'язання цього феномену. Ад)
же дійовою особою конфлікту є етнос, і
мобілізуючі народ лідери (які переслідують
власні інтереси, часом дуже далекі від проблем
свого народу) апелюють саме до етнічної іден)
тичності. Необхідно зазначити, що саме
етнічна ідентичність виявляється благодатним
підґрунтям для політичної мобілізації. Адже
саме розігрування «етнічної карти» є безпрог)
рашним варіантом для будь)якого про)
націоналістично налаштованого політичного
діяча, і, за словами К. Поппера, «це найдешев)
ший і найнадійніший спосіб, за допомогою
якого може просуватися політик, якому більше
немає чого запропонувати» [36].

Таким чином, саме «етнічність» у
націоналістичній оправі почала вже в той
період використовуватися як діючий інстру)
мент у руках політично некоректних держав)
них мужів. Саме в епоху войовничого націо)
налізму, етнічних і релігійних міжусобиць та
конфліктів на перший план умисне висувають
сентенції вульгарно)економічної «філософії
шлунка» (тобто «потрібно лише розв'язати
соціально)економічні проблеми, тоді всі
національні зникнуть»).

На той час «Декларація Бальфура» була ак)
том офіційного схвалення сіонізму як
політичної реалії з боку провідних держав
Західної Європи. Кожна з них висловила своє
позитивне ставлення до сіонізму, залишивши
автографи на скрижалях його визнання.
Франція була однією з перших, хто зробив
вербальний реверанс у бік палестинофільсько)
го проекту. В особі її тодішнього генерального

секретаря міністерства закордонних справ
Ж. Камбона була складена так звана «перша
версія «Декларації Бальфура» у вигляді листа
до одного з лідерів російського сіонізму Н. Со)
колова [37]. У цьому листі, зокрема, говорило)
ся, що французький уряд «відчуває лише сим)
патії до вашої справи, тріумф якої пов'язаний
із тріумфом союзників (маються на увазі дер)
жави Антанти в період Першої світової
війни)» [38]. А вінцем переговорів голови ви)
конкому ВСО Х. Вейцмана з урядом Велико)
британії, що тривали більше року (приблизно
з літа 1916 р.), стала сама «Декларація Баль)
фура», де з протокольним достоїнством було
сказано: «Уряд Його Величності прихильно
ставиться до утворення у Палестині націо)
нального осередку для єврейського народу і
докладе всіх зусиль, аби сприяти реалізації
цієї мети...» [39]. У такій одностайній і
схвальній реакції дипломатичного корпусу
проглядалося прагнення втілити в життя
принцип: «Для них демократія — це торжество
їхньої власної думки».

У зв'язку з цим знаменною стала й дата
офіційного обнародування декларації — 2 лис)
топада 1917 р. Англійський історик К. Сайкс,
який небезпідставно вбачав у цій даті неприхо)
ваний розіграш антибільшовицьких мотивів,
пише: «Вважалося, що відкрита підтримка
сіонізму Англією відірве російських євреїв від
ігор більшовиків і забезпечить не тільки
помірний розвиток перетворень, але й збере)
ження Росії як вірної військової союзниці Ан)
танти» [40]. Тому «Декларацію Бальфура» по)
чали розглядати не стільки як піарівське забез)
печення палестинофільської акції того часу,
скільки як каталізатор об'єднання зусиль у
протистоянні заходам нового уряду більшо)
виків, які прийшли до влади після жовтневого
перевороту. Особливо чітко це видно з тексту
телеграми, надісланої головою виконкому
ВСО Х. Вейцманом члену виконкому СОР
І. Розову, де наголошувалося: «Пам'ятайте про
божественний збіг британських інтересів з
інтересами єврейськими. Ми вважаємо, що ви
робите все можливе в цю критичну годину.
Терміново телеграфуйте нам про заходи, яких
ви збираєтеся вжити щодо більшовицьких но)
вацій» [41].

Прекрасно усвідомлююючи, що історію тво)
рять випадковості, діячі почали їх активно ви)
користовувати. До таких «випадковостей» вар)
то зарахувати організацію, а потім і проведення
в грудні 1917 р. в Одесі акції, у якій задіяли
кілька тисяч чоловік. Йдеться про грандіозну
маніфестацію біля англійського консульства і
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виступу на ній одного з лідерів сіонізму
М. Усишкіна й англійського консула, які дуе)
том промовляли про правоту й непорушність
курсу на підтримку сіонізму [42]. Трохи
пізніше цю подію укорінили в суспільній свідо)
мості країн Західної Європи і США під вигля)
дом «референдуму російських євреїв на ко)
ристь держав Антанти <...> через три тижні
після жовтневого путчу в Петрограді» [43].

Соціально)політичне «розкручування» «Дек)
ларації Бальфура» перейшло не тільки в стадію
активної реалізації, але й стало домінуючою
тенденцією у підготовці єврейського населення
до здійснення нової хвилі колонізації Палести)
ни. Із цією метою терміново були внесені уточ)
нення в програму роботи палестинської комісії
СОР, відповідно до яких пріоритети розстави)
ли в такому порядку: 

1) з'ясування ставлення євреїв до «анг)
лійської декларації»; 

2) «організація волевиявлення» євреїв Росії,
спрямованого на створення національного
політичного центру в Палестині; 

3) для популяризації процесу колонізації Па)
лестини і збору коштів було вирішено організо)
вувати «Палестинські тижні»; 

4) розробка «плану устрою Палестини»;
5) створення спеціальних бюро із відділення)

ми в усіх великих населених пунктах Росії;
6) заснування особливої торгово)промисло)

вої палати, яка б координувала всю промислову
і торговельну діяльність, зорієнтовану на ко)
лонізацію; 

7) відкриття курсів підготовки лекторів і
інструкторів з палестинознавства; 

8) організація груп «Гехолуц»; 
9) відкриття курсів івриту; 
10) «продовження різноманітної видавничої

діяльності» [44].
Таким чином, з одного боку, визнання Тимча)

совим урядом у червні 1917 р. програмної кон)
цепції «культурно)національного самовизна)
чення», а з іншого — факт прийняття «Декла)
рації Бальфура» створили прецедент багатопо)
лярності в діяльності сіоністських інститутів у
цілому, і реалізацію їхньої «програми вимог» у
вигляді «програми конкретних дій» зокрема.
Відбулася також якісна переорієнтація голо)
вних цілей сіонізму: від кабінетного теоретизу)
вання про «автономію й національне вогнище»
у Палестині до сфери, підкріпленої гарантіями
для наступної реалізації цього теоретизування. 

Так, багатополярність діяльності сіонізму, що
виникла, вільно чи невільно (це вимагає окре)
мого, дуже ретельного й скрупульозного
аналізу) почала використовувати ще один фе)

номен націоналізму, заснований на філолофсь)
ко)антропологічному підході до вирішення
етнічної проблематики і має, як показав перебіг
історичних подій протягом останніх ста років,
справді стратегічне значення. Йдеться про те,
що сіонізм почав робити ставку на людину як
на особистість, яка володіє складною структу)
рою духовних актів. До того ж було використа)
но об'єктивно притаманну людині властивість
диверсифікованості загальнолюдських систем
цінностей, що, завдяки символам, виявляється
у відмінностях ціннісних орієнтацій і, як
наслідок, у розмаїтості культур і конкретних
«моралей».

Саме аспект антропоцентризму дає змогу нам
одержати ключ до розуміння сутнісних харак)
теристик ще одного виміру діяльності сіонізму
та його зв'язку з таким надзвичайно складним
феноменом, як масонство.
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Ленін — «геніальний» практик сатанинсь�
кого руйнування

Якщо марксизм насправді є сатанинським вчен)
ня про глобальне руйнування усіх життєвих
устоїв людства, то ленінізм став практичним
втіленням цього вчення, яке обрушилося нечува)
ним лихом на багатостраждальну Росію.

Ленін — один із найбільших злочинців в історії
нашої цивілізації. За важкістю, масштабністю і
витонченістю вчинених злодіянь він значно пере)

вершив усіх своїх іменитих попередників. Такого
страшного зла не заподіяв народам Росії й інших
країн світу жоден глава держави, жоден вождь ре)
акційної партії. Такої одіозної особистості, як Во)
лодимир Ульянов, не було на нашій багатостраж)
дальній Землі в жодну історичну епоху. За ра)
дянської влади лише у мирний час більшовиками
було винищено набагато більше жителів Росії,
ніж їх загинуло у трьох війнах: 1812, 1914–1917 і
1941–1945 рр.

Коротко про походження Леніна. У генеалогії
родини Ульянових простежується п'ять гілок:
єврейська, німецька, шведська, калмицька й чу)
васька. Перші три гілки належать до материнської
лінії, дві наступні — до батьківської. Найбільш
дослідженою є єврейська гілка.

Прадід Володимира Ульянова, Мойше Іцкович
Бланк, народився у 1763 р. й був міщанином у
Старокостянтинові Новгород)Волинського повіту.
Його дружину звали Мар'ям. У них було три
доньки і два сини — Абель і Сруль. Бланк вів ак)
тивну торгівлю спиртними напоями й іншими то)
варами. Є відомості, що він займався торговим
шахрайством, за що проти нього було порушено
кримінальну справу. Бланка також звинуватили в
підпалі 23 будинків, що належали євреям, у Ста)
рокостянтинові 29 вересня 1808 р. Щоб відвести

від себе підозру, він підпалив і свій будинок. Не
потрібно бути медиком, аби зрозуміти, що
подібне могла вчинити тільки людина з психічни)
ми відхиленнями.

Очевидно, серйозні непорозуміння Абеля й
Сруля з батьком стали причиною їхнього перехо)
ду в православну віру. Обидва брати після прий)
няття православ'я відмовилися від своїх імен й от)
римали нові: Дмитро Дмитрович і Олександр
Дмитрович. Дід Леніна, Олександр Бланк,
закінчив Медико)хірургічну академію за спе)
ціальністю хірург)акушер. Одружився із Ганною
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(Таємниця комунізму)*

* Друкується за: И. Володский. Истоки зла (Тайна коммунизма). — М., 2000.
Продовження. Початок опубліковано у журналі «ПЕРСОНАЛ» № 2 за 2003 р.
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Іванівною із багатої родини Гроссшопфів. У цьому
шлюбі народилася майбутня мати Володимира
Ульянова — Марія Бланк. За 42 км від Казані
Олександр Дмитрович купив с. Янсали із землею
у 503 гектари. Ставши дворянином, він закріпив за
собою і 39 селян, які жили на цій землі. У родині
Бланка діти розмовляли німецькою мовою.

Батько Володимира Ульянова, Ілля Миколайо)
вич, дослужився до директора народних училищ
Симбірської губернії, чому, безперечно, сприяло і
його походження. Не заперечував цього факту й
Ленін, який майже у всіх офіційних дорево)
люційних документах зазначав: «Потомствений
дворянин Володимир Ульянов».

Тероризм і зрадництво більшовиків
Від народження Ленін патологічно потребував

необмеженої влади над людьми, заради якої він
готовий був принести в жертву мільйони людсь)
ких життів. Він мріяв створити міжнародну ра)
дянську імперію і не приховував цього. Першого
травня 1919 р., виступаючи на Красній площі,
Ленін закінчив свою промову закликом: «Хай жи#
ве міжнародна республіка Рад! Хай живе ко#
мунізм!»

Одним із найважливіших і найефективніших
методів боротьби за владу Ленін вважав терор.

Наприклад, у газеті «Іскра» № 23 від 1 серпня
1902 р. він писав: «Анітрохи не заперечуючи в
принципі насильства й терору, ми вимагали ро#
боти над підготовкою таких форм насильства,
які б розраховували на безпосередню участь ма#
си й забезпечували б цю участь». Пізніше в
статті «Нові завдання і нові сили» він додав:
«Необхідне злиття терору з повстанням мас на
ділі». У статті «Уроки Московського повстан)
ня» Ленін писав: «Соціал#демократія повинна
визнати і прийняти до своєї тактики цей масо#
вий терор».

Очевидно, його надихали слова Маркса: «Після
приходу до влади нас почнуть вважати чудовись)
ками, на що нам, звичайно, наплювати».

Прагнення до насильства проявилося у всіх
дітей Ульянових. Старший син, Олександр, брав
участь у підготовці замаху на царя. Молодший,
Дмитро, перебуваючи на партійній і радянській
роботі в Криму, всупереч обіцянкам, які він дав
Фрунзе про помилування близько 60 тисяч
білогвардійських солдатів і офіцерів, що залиши)
лися в Криму, наказав їх розстріляти.

У своїй пропаганді терору Ленін не зупи)
няється перед відкритим закликом робітничого
класу Росії до зради Батьківщини: «Справа
російської свободи й боротьби російського (і П
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всесвітнього) пролетаріату за соціалізм, — писав
він, — дуже залежить від військових поразок са)
модержавства».

Загальновідомою є теза Леніна про переростан)
ня імперіалістичної війни в громадянську. Але як
бути, якщо європейські держави не воюють між
собою? Ідеолог більшовиків, мабуть, вважав, що
війну можна спровокувати. Нехай проллються
ріки людської крові, а коли народи стомляться,
тоді й потрібно кинути солдатам відповідне гасло:
«Перетворення сучасної імперіалістичної війни
на громадянську війну — це єдине правильне про)
летарське гасло...» Ленін просто тріумфував,
довідавшись про початок світової війни, у якій
взяли участь європейські держави і серед них
Росія.

Найважливішими засобами, які матеріально за)
безпечують терористичну діяльність партії,
Ленін вважав пограбування урядових і приват)
них казначейств. Фактично він був організато)
ром та ідейним натхненником грабежів. В
інструкції «Завдання загонів революційної
армії», розробленій Леніним ще восени 1905 р.,
сказано: «...Загони повинні озброюватися самі
хто чим може (рушниця, револьвер, бомба, ніж,
кастет, палиця, ганчірка з гасом для підпалу, мо)
тузка чи мотузкова драбина, лопата для
будівництва барикад, піроксилінова шашка, ко)
лючий дріт, цвяхи (проти кавалерії)). <...> Почи)
нати напади за сприятливих умов є не тільки пра)
вом, але й прямим обов'язком кожного рево)
люціонера. Убивство шпигунів, поліцейських,
жандармів, вибухи поліцейських дільниць,
звільнення арештованих, відняття урядових
коштів і використання їх для потреб повстання
<...> негайне розпалення революційної прист)
расті юрби...»

Одним із керівників пограбувань банків був
Сталін, який переховувався під прізвиськом Ко)
ба, а виконавчим ватажком зграї грабіжників —
відомий рецидивіст Камо (Семен Тер)Петросян).
Бомби для нападу на казначейства розробляв
давній сподвижник Леніна Л. Б. Красін. Награбо)
вані гроші перевозилися за кордон.

Гроші за зраду Росії
Ленін і його найближчі соратники по партії ук)

лали таємну змову з розвідорганами німецького
Генштабу.

Кайзерівська Німеччина, готуючись до великої
війни, була глибоко зацікавлена у створенні в
Росії «п'ятої колони», серед завдань якої був би
підрив могутності російської держави. Ана)
логічне завдання ставив перед собою і Ленін.
Німецькі політики, дипломати і керівники Ген)
штабу бачили таку колону в особі більшовиків.

Для матеріального забезпечення більшовиків,
які займалися підривною діяльністю в Росії на ко)
ристь кайзерівської Німеччини, у Стокгольмі бу)
ла створена німецька банківська контора. Її
керівником Ленін призначив члена ЦК РСДРП,
більшовика Я. С. Ганецького (Фюрстенберга).
Майже за вісім місяців до початку Першої світо)
вої війни він найнявся до німецької розвідки для
роботи проти Росії.

Документи переконливо доводять, що Ленін і
його соратники, ставши на шлях зради
Батьківщини, були платними агентами німець"
ких спецслужб.

Гроші надходили Леніну з банківської контори
Ганецького, а також двома іншими каналами, в то)
му числі через Парвуса)Гельфонда — платного
агента кайзерівської Німеччини. В одній із розпи)
сок Парвуса значиться: «29 грудня 1915 року я от)
римав один мільйон карбованців у російських
банкнотах для підтримки революційного руху в
Росії від німецького посланника в Копенгагені.
Др. А. Гельфонд».

Ці гроші потрапляли до рук Леніна, який розпа)
лював «революційні пристрасті натовпу» у Росії,
з курортів Швейцарії в політичних інтересах
Німеччини і більшовицької партії.

Під впливом більшовицької агітації на фронтах
Першої світової війни тисячі солдатів кидали зброю
й дезертирували. За цю зрадницьку діяльність
більшовицькі лідери одержували від німецької вла)
ди щедру винагороду.

Про Лютневу революцію в Росії та про відре)
чення від престолу царя Миколи II Ленін довідав)
ся із газет. Німецькі спецслужби забезпечили йо)
му проїзд через Німеччину в запломбованому ва)
гоні. Серед пасажирів були: Зінов'єв, Радек, Ро)
зенблюм, Абрамович, Усієвич, а також майори
німецького Генерального штабу, професійні
розвідники Андерс та Еріх, яких закидали для
підривної і диверсійної роботи в Росію на користь
Німеччини й організації державного перевороту.
Наступного ж дня до Берліна надійшло термінове
секретне повідомлення від агента німецького Ген)
штабу: «В'їзд Леніна в Росію вдався. Він працює
повністю за нашим бажанням...»

Для матеріального забезпечення державного
перевороту більшовики одержували великі суб)
сидії від німецької влади. Збройний заколот, ор)
ганізований більшовиками 4 липня в тилу, коли
Росія вела кровопролитну війну із зовнішніми во)
рогами, став відкритою зрадою, ударом у спину
російській державі. Це була злочинна й огидна
акція, здійснена вождями більшовиків на догоду
Німеччині та в своїх політичних інтересах.

Тим часом німецька влада робила чергові гро)
шові вливання у касу Леніна. Про це свідчить
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секретна телеграма, відправлена зі шведської
столиці в Кронштадт: «Стокгольм. 12 вересня
1917 р. Панові Фарзеру, в Кронштадті (через
Гельсінгфорс). Доручення виконане, паспорти і
сума 207 000 марок за ордером Вашого пана
Леніна згаданим у Вашому листі особам вручені.
З повагою Свенсон».

Ленін організував кампанію нагнітання істерії
громадянської війни. За його задумом, вона по)
винна була стати інструментом для розв'язання
глобального терору з метою захоплення влади.
Він написав: «Не лякайте ж, панове, громадянсь)
кою війною: вона неминуча...»

Широка громадськість знала про те, що
більшовики готували змову, але не могла навіть
уявити, якими коштами володів Ленін, адже
державний переворот — справа непроста й не)
дешева. Тим часом гроші в Леніна були, і чи)
малі. Ось витяг із розповіді М. В. Фофанової:
«У суботу, 14 жовтня, пізно ввечері прийшов
Ейно Рахья. Він притягнув із собою дорожню
солдатську скриню, вщерть напаковану новень)
кими десятикарбованцевими купюрами. На дні
скрині лежала велика кількість пачок шведсь)
ких крон...»

Члени ЦК РСДРП і деякі її активні діячі, почи)
наючи з квітня 1917 року, щомісяця одержували
платню (як у карбованцях, так і у валюті). Напри)
клад, «аванс» за серпень Сталін одержав у карбо)
ванцях, а «зарплату» за вересень — у шведських
кронах. З квітня по листопад 1917 року більшо)
вицькі лідери під розписку отримали з каси ЦК
кількасот тисяч карбованців, не враховуючи ва)
люти. Це були ті самі гроші, що надійшли до
скарбниці більшовиків із німецьких банків через
стокгольмські.

Частину грошей переправили у Фінляндію для
розподілу між членами фінської «Червоної
Гвардії», які мали відіграти головну роль у май)
бутньому перевороті.

Шість військових кораблів, дезертирували із
Гельсінгфорса й вирушили до Петрограда. Німці
не чіпали їх у відкритому морі, тому що мали
відповідний наказ.

У жовтневому перевороті безпосередню участь
брали: частина моряків крейсера «Аврора»; не)
численні групи матросів із команд кораблів, які
прибули з Кронштадта; частина флотського
напівекіпажу; невеликі збройні загони так званих
червоногвардійців і солдатів Петроградського
гарнізону; зведений загін фінських сепаратистів,
який прибув із Гельсінгфорса; формування пере)
одягнених у форму російської армії й флоту сол)
датів і офіцерів Німеччини. Наймані «рево)
люціонери» готувалися скинути Тимчасовий
уряд.

Крейсер «Аврора» віддали на ремонт, і більша
частина команди була відсутня. Цим скористала)
ся група озброєних більшовиків, захопивши крей)
сер увечері 25 жовтня. Під загрозою розстрілу
капітан «Аврори» вивів крейсер із Франко)
російської корабельні й підігнав до Мико)
лаївського мосту. Так більшовики зараховували
солдатів і матросів у революціонери і їхніми рука)
ми чинили найтяжчі злочини.

26 жовтня о 2 годині 10 хвилин після півночі
більшовики без опору захопили Зимовий палац
і заарештували членів Тимчасового уряду. Ось
що записав у своєму щоденнику про діяння
більшовиків міністр фінансів Російської імперії
С. К. Бельгард:

«Зимовий палац зайнятий більшовиками, по)
грабований і запаскуджений. Церкву у палаці
спаплюжено, а церковну завісу викрадено. Над
беззахисними юнкерами чинять звірства. <...>
Комори Зимового палацу розгромили, срібло
розікрали, коштовну порцеляна перебили.
Жіночий батальйон затягли у казарми Пав)
ловського полку й зґвалтували. Насправді те, що
вчора відбулося, — не політичний переворот, не
повстання, а просто військова змова. Більшо)
вицька свобода друку — знищення всіх органів,
окрім «Правди». До нашого міністерського лаза)
рету принесли вбитого хлопця)розсильного
років дванадцяти. Помічника військового
міністра кн. Туманова озвірілі солдати вбили,
лінчували і кинули в Мойку. Убито пані Слуць)
ку. Уявляю, як радіють тепер німці від чудових
звісток з Росії. <...> Містом блукають німецькі
офіцери, маючи дозвіл більшовицького уряду.
Трапляються на вулицях і німецькі солдати. Без
сумніву, все повстання організоване німцями й
на німецькі гроші. <...> Хто бував у ці дні в
Смольному, стверджує, що всі верховоди — жи)
ди».

Вивчення документальних матеріалів перекон)
ливо свідчить, що в жовтні 1917 року було ре)
алізовано типову військово)політичну змову пут)
чистів, які узурпували державну владу. Перемога
більшовиків відкрила нову трагічну сторінку в
історії народів Росії, головним змістом якої стали
масовий терор, голод, злидні і встановлення у
країні диктатури фашистського типу.

Ленін повертає свої борги Німеччині
Новоспечений прем'єр радянського уряду

Ленін розумів, що настав час повертати борги
тим, хто допоміг йому зійти на російський пре)
стол. Підписання радянським урядом мирного
договору з Німеччиною було першочерговим за)
вданням у зрадницькій діяльності вождя більшо)
виків.
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Надзвичайно виснажені Німеччина й Австро)
Угорщина вже давно жадали цього. «Необхідно
<...> хоч би що там було намагатися укласти сепа)
ратний мир із Росією», — настійно вимагав
німецький кронпринц Вільгельм II улітку 1917
року.

У період переговорів про сепаратний мир газета
«Русь» писала: «В. І. Ленін сповна відплатив
Німеччині за безкоштовний проїзд у німецькому
запломбованому вагоні». Ленін в ім'я «всезагаль)
ного братерства» та «світової революції» оптом і
вроздріб продавав інтереси країни заради збере)
ження своєї влади.

В умовах можливого голоду в Росії Ленін
відправив до Німеччини величезну кількість
хліба, відібраного в селян: «Дякую за пропуск 36
вагонів у Німеччину. Ленін».

Ренегат, що прийшов до влади, справно викону)
вав зобов'язання, які він дав своїм заступникам,
розплачуючись за російський трон.

У збірнику «Німецько)більшовицька конс)
пірація», виданому в США ще в жовтні 1918 ро)
ку, говориться: «Документи показують, що
нинішні вожді більшовицького уряду — Ленін і
Троцький, та їхні спільники — німецькі агенти.
Вони доводять, що більшовицьку революцію
підготував Вищий німецький генеральний штаб і
фінансували німецький Імператорський банк та
інші німецькі фінансові установи. Документи
показують, що Брест)Литовський договір —
зрада російського народу німецькими агентами
— Леніним і Троцьким; що більшовицький Уряд
секретно прийняв німецьких офіцерів у ролі
військових радників, як спостерігачів за посоль)
ствами союзників Росії. Теперішній більшовиць"
кий Уряд зовсім не російський уряд, а уряд
німецький, який діє в інтересах Німеччини й
зраджує російському народові, як він зраджує
й природним союзникам Росії, виключно в інте"
ресах імператорського німецького Уряду...»

Такий висновок зроблений на основі аналізу до)
стовірних документальних даних. Наведемо лише
один із таких документів.

«Рейхсбанк. № 2. Берлін. (Дуже секретно).
8 січня 1918 року.

Народному Комісарові з іноземних справ:
Сьогодні я отримав повідомлення зі Стокгольма,

що в розпорядження наших агентів переведено 50
мільйонів карбованців золотом для вручення їхнім
представникам Народних Комісарів. Кредит цей
надано Уряду Росії на сплату утримання Червоної
Гвардії й агітаторам у країні. Імперський Уряд
вважає своєчасним нагадати Раді Народних
Комісарів про необхідність посилення пропаганди
в Росії, тому що вороже ставлення півдня Росії й
Сибіру до влади, яка існує в Росії, дуже турбує

німецький Уряд. Необхідно розіслати всюди
досвідчених людей для встановлення одноманітної
влади. Представник Імперського банку фон
Шанц».

Більшовицькі правителі поповнювали свою
армію військовополоненими австро)угорської,
німецької та турецької армій, а також китайськи)
ми волонтерами. У російському полоні на 1 ве)
ресня 1917 року було 2,1–2,2 млн солдатів і
офіцерів Німеччини, Австро)Угорщини, Болгарії
й Туреччини, з яких 186 347 осіб були німецькі та
1 876 038 — австро)угорські полонені. Населення
Росії неохоче йшло на братовбивчу війну. В ці ро)
ки з Червоної Армії щомісяця дезертирували до
200 тис. чоловік.

Для охорони урядових установ у Москві ство)
рили так звану міжнародну Червону Гвардію, до
якої входили німці й австроугорці. У складі Чер)
воної Армії багато командних посад обіймали
німецькі та австрійські офіцери. Наприклад, на)
чальником штабу Актюбінського фронту був
австрійський офіцер Шпрайцер, помічником ко)
мандуючого Забайкальським фронтом — німець)
кий офіцер Зінгер, командуючим 11)ї армії — Гек)
кер. Було взято курс на формування із військово)
полонених крупніших військових підрозділів у
складі Червоної Армії. Про це свідчить телеграма
Леніна голові Сибірського ревкому від 13 січня
1920 року:

«Формування німецько#угорської дивізії зі
стійких і дисциплінованих елементів є вкрай
доцільним. Якщо можливо, бажано створити кава#
лерійську німецько#угорську частину, бригаду, як#
що не можна — дивізію...»

Ленін розробив зрадницький план, який за)
вдавав удару по могутності й престижу
російського флоту. Було дано строгу вказівку:
«Через явні наміри Німеччини захопити судна
Чорноморського флоту, які перебувають у Ново#
російську, і неможливість забезпечити Ново#
російськ із сухого шляху або переведення в інший
порт, Рада Народних Комісарів, за рекомен#
дацією Вищої військової Ради, наказує вам після
отримання цього знищити всі судна Чорноморсь#
кого флоту й комерційні пароплави, які перебува#
ють у Новоросійську. Ленін».

Більшовики розправилися з контр)адміралом
А. М. Щастним лише за те, що він врятував за)
лишки російського флоту в Балтійському морі від
здачі німецькій ескадрі. Про подвиг видатного
флотоводця Щастного і моряків Балтійського
флоту писали газети всього світу. Щастного
розстріляли за наказом більшовиків спеціально
відібраною командою із китайців.

Продовження у наступному номері

Пізнавальні
бесіди
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директор Книжкової палати України

Вступ
У істини багато ворогів. І брехня хоч найпомітніша, але

не є найпідступнішою і згубною. У свідомої брехні, що ле)
жить на поверхні, «ноги короткі й далеко вона піти не мо)
же». Значно важче подолати спокусу й упередженість, ле)
генди, що мають глибоке коріння, і напівсвідомий страх,
який заважає нам бачити те, що може зруйнувати дорогі
нашому серцю вірування.

Із цим неминуче зіткнеться кожен, хто займається най)
новішою історією. Тут кожен документ вимагає обереж)
ності, тому що невідомо, якими мотивами керувався автор,
які були його бажання — обійти гострі кути чи реконстру)
ювати справжній хід подій? Підтримати домагання
націй, окремих людей, класів, які мають недостатньо
підстав для своїх вимог? Особливо важко історику, який
має справу з революційними подіями минулих століть,
оскільки ці події свідомо спотворено й навмисно сфаль)
сифіковано значно більше, ніж будь)які інші історичні
події. Свідки тих подій з різних міркувань або мовчали,
або говорили неправду, щоб викривити справжні події ре)
волюцій.

Головними факторами тут були ідеологічні міркування
масонства й більшовизму і наперед визначена ними кон)
цепція революцій. Поза цією концепцією революціонери
та їхні прибічники не мали права на політичне
керівництво націями. Тому інші версії революційних
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подій, що відрізнялися від офіційних, у ті часи
розглядалися як антиреволюційні й каралися
смертю.

З часом методи фальсифікації удосконалюва)
лися. Тенденційно підбиралися документи, що
підлягали друкуванню, більша частина доку)
ментів не друкувалася, а з часом і знищувалася.
Істориків не допускали до окремих архівів. На)
приклад, на нараді радянських істориків у 1962 р.
ідеолог партії академік П. Н. Поспєлов заявив:
«Деякі товариші... підняли питання про те, що
слід дати історикам вільний доступ до нео)
публікованих партійних документів та архівів.
Це неприпустимо. Партійні документи не є
спадком того чи іншого дослідника, навіть
Інституту марксизму)ленінізму... а нашої партії,
і тільки Центральний Комітет може ними роз)
поряджатися. Деякі документи, надзвичайно
важливі для партії, подібно паперам Леніна, мо)
жуть опубліковуватись тільки за рішенням
ЦК» [1].

Праці з історії революцій, створені поза кон)
тролем офіційних органів, визначаються як змо)
ва «фальсифікаторів історії». Проте фаль)
сифікаторами історії є офіційні історики. На)
приклад, сьогодні немає сумніву в тому, що на
революції у Франції 1789 року і в Росії 1917 ро)
ку працювала велетенська мережа таємних ор)
ганізацій на кшталт масонських лож і ці ор)
ганізації відігравали вирішальну роль у рево)
люціях.

Події 90)х років ХХ ст. знову ж таки показа)
ли роль у цих подіях таємних організацій. Про)
те  «змова мовчання» супроводжує ці події. Са)
ме фальсифікація історії і «змова мовчання»
змусили автора цієї праці зайнятися ретельним
дослідженням тотальної дезінформації людст)
ва і розглянути аспекти різних подій з нових
позицій. Автор має надію прояснити окремі
темні місця, і мета його — показати, як обереж)
но треба ставитися до багатьох твердо встанов)
лених і правдоподібно документованих легенд,
які, на жаль, вважаються об'єктивною історіо)
графією.

Проблема дезінформації
Давайте розпочнемо з деяких простих питань —

наприклад, з теперішніх умов життя більшості
населення України, безумовно, не беручи до ува)
ги три відсотки населення, які дивляться на ук)
раїнський народ, як шуліка на пацюків, і запи)
таємо: чи покращилося його життя після 1991
року, після встановлення «демократичної» влади
і «незалежності»?

Понад 80 відсотків населення живе за межею
бідності!

Тож про які «демократичні реформи, яким не)
має альтернативи», товчуть нам різні «рефор)
матори»?

До чого вони призвели?
Ось до чого... Наведу вам коротку розмову в

моєму рідному селі на Чернігівщині.
— За кого, діду, голосуватимете на прези)

дентських виборах 2004 року?
— За Богдана Хмельницького, синку!
Чи цього хоче оточення нашого Президента?..
Проте давайте все ж таки подумаємо, що

відбувається у світовому співтоваристві й на)
шому суспільстві? Що являє собою наша дер)
жава, наша Конституція?

Сьогодні багато людей у світі визнають існу)
вання тотальної дезінформації суспільства.
Проблема дезінформації існує багато років. Во)
на вимірюється адекватністю знань, зокрема
ідеологічних доктрин, реальним явищам. Упер)
ше ця проблема була поставлена в релігії для
відокремлення істини від брехні, справжнього
вчення від єресі. Згодом проблема дезінфор)
мації стала вивчатися філософією з метою відо)
кремлення істини від думок, філософії від
софістики, тому що остання не відокремлювала
істини від брехні.

Поява утопічних ідеологій і спроб їх впровад)
ження в життя пов'язана з недоліками методо)
логії науки, навмисне засміченої догматизмом і
науковоподібною софістикою, а в суспільних
науках ще й плюралізмом думок. І якщо в при)
родничих науках досягнуті успіхи обумовлені
можливостями безпосередньої практичної пе)
ревірки теоретичних положень, то аналогічна
перевірка в суспільних науках практично не)
можлива або призводить до значних людських
втрат.

Наслідки французької, російської та інших
революцій є яскравим підтвердженням даної
тези.

Всебічний науковий аналіз проблеми дає
можливість перевірити адекватність теорії і
дійсності. Хотілося б звернути увагу на один
важливий критерій, що визначає неадек)
ватність обіцянок революціонерів або «рефор)
маторів» з тим, що відбувається в дійсності.
Цим критерієм є загальне покращення життя
народу. Не 5–7 відсотків населення, а більшості
населення країн.

Якщо застосовувати даний критерій до ре)
альних подій, що відбувалися з кінця ХVІІІ ст.
й до сьогодення, то ми прийдемо до парадок)
сальних висновків. Практично всі реформи, що
проводилися «для людини і в ім'я людини»,
призвели до трагічних наслідків для цієї ж лю)
дини.

ПолемІка
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Щоб не бути голослівним, наведу приклади
тотальної дезінформації, беручи до уваги, що
критерієм істини є практика.

Революції. Усі пам'ятають французьку і
російську революції, що відбувалися під ло)
зунгом: «Свобода. Рівність. Братерство». А
що принесли ці революції своїм народам?
Злидні, спустошення, пограбування країн і
знищення населення. Згідно з планами рево)
люціонерів, чи «реформаторів», Франції її
населення повинно було зменшитися з 25 до
14 млн. Знищувалась аристократія, багаті й
прості люди, а потім і революціонери. Багат)
ство перейшло до рук так званого Фінансово)
го Інтернаціоналу. 

Виходячи із зазначеного, можемо констатува)
ти, що покращення життя французького народу
не відбулося.

Після російських революцій 1917 року рево)
люціонери, чи, вибачте, «реформатори», захо)
пивши владу, влаштували терор, принесли на
нашу землю злидні, голодомори, відбулося зни)
щення населення й нещадне пограбування
Російської імперії. Видатний російський пись)
менник В. Карпов у книзі «Генералісимус» пи)
ше: «Вороги народу під виглядом революційної
боротьби знищували ро)
сійських офіцерів, пись)
менників, священиків. А
розкулачування? Постраж)
дали росіяни, татари, укра)
їнці. Але тільки не «во)
ни».

Якщо ще й досі хтось
вважає, що революції ро)
били робітники і селяни,
щоб з відсталої країни 
перетворити Російську
імперію в економічно роз)
винену державу, принести
народу звільнення від
царського гніту, то відо)
мий вчений О. Платонов
досить логічно і аргумен)
товано вказує на її ор)
ганізаторів: «Потужні
руйнівні імпульси, які в
ХХ ст. відчув на собі
російський народ, мали
витоки на Заході... У ре)
волюціях і війнах, нав'я)
заних Росії архітекторами
нового світового порядку,
зіткнулися не просто сто)
рони й армії, що боролися
між собою, а дві проти)

лежні цивілізації: російська — духовна, христи)
янська, що ґрунтується на євангельських прин)
ципах добра, правди, справедливості, не)
корисливості, і західна — антихристиянська,
юдейсько)масонська, споживацька, орієнтована
на жадібне накопичення матеріальних благ за
рахунок експлуатації переважної частини люд)
ства, захоплення тваринними радощами життя,
заперечення духовних основ православ'я» [2].

«Демократичні реформи, яким немає альтер)
натив», у 90)х роках ХХ ст. знову ж таки при)
несли тотальне пограбування й поступове ни)
щення слов'янських народів.

Практика показує, що нічого, крім горя, на)
звані трансформації суспільства не приносили.
Проте французьку революцію ще й сьогодні на)
зивають Великою. А горе)реформатори з
впертістю, що межує з фанатизмом, продовжу)
ють «демократичні реформи» за вказівками і
під неусипним контролем «західних учителів».

Тотальною дезінформацією суспільства є
твердження: що в результаті «демократичних
реформ» наступить краще життя українського
народу. Ми це відчули на практиці, коли «демо)
кратичні реформи» продовжуються вже понад
11 років, а покращення життя українців не спо)

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 3

/
2

0
0

3

ПолемІка



51

стерігається. Більше того, знищення промисло)
вості, грабіжницька приватизація призвели до
катастрофічних наслідків для українців, пере)
важна частина яких живе на мізерну заробітну
плату, що значно нижча за прожитковий
мінімум. Депопуляція населення досягла кри)
тичної мети. За роки «реформ» населення змен)
шилося майже на 4 млн чол.

Парламентаризм. Понад десять років існує
парламентська система в Україні. Але чи покра)
щилося наше життя за ці роки?

Парламентська система на практиці принесла
злидні. Багато дослідників дійшли висновку,
що вона нав'язана ідеологами Фінансового
Інтернаціоналу всім країнам світу і є най)
гіршою системою, яку можна придумати, особ)
ливо в українському варіанті. Ми маємо не пар)
ламент, а установу, де більшість законодавців
влаштовують спектаклі і роблять «бізнес на де)
путатстві». Отож знову застосування визначе)
ного критерію показує, що відбувається тоталь)
на дезінформація суспільства, а не покращення
життя.

Державотворення. Конституція України
(стаття 1) стверджує: «Україна є суверенна і не)
залежна, демократична, соціальна, правова дер)
жава». З позицій класичної теорії держави
твердження про те, що Україна є демократична
держава, — дезінформація. Україну можна визна)
чити як тирано)олігархо)охлократичну держа)
ву. (Охлос — не структуроване загальною мо)
ральністю й ідеологією населення, натовп.) За)
писане в цій статті положення про те, що Ук)
раїна — правова держава, ігнорує моральну ос)
нову у вигляді обов'язків. У рамках класичної
теорії для демократії правової основи мало.
Право може формувати й олігархо)охлократію.

Дезінформацією є і твердження, що пануючої
державної ідеології не може бути (стаття 15).
Проте добре відомо, що знання про найфунда)
ментальніші елементи побудови суспільства,
держави акумульовані в ідеології. Таким чином,
якщо існує суспільство і держава, організовані
законодавчо, положення про брак державної
ідеології як ідеологічної доктрини чи ідео)
логічну багатоманітність є брехнею. Брак ідео)
логії як найважливішої для людей науки є еле)
мент типової дезінформації.

Застосування критерію істини на практиці
показує, що пануючою ідеологією в нашій дер)
жаві є юдо)ліберальна ідеологія, поєднана з
софістикою, причому юдейська частина ідео)
логії проявляється тільки на практиці.

Наддержавне управління країнами світу.
Головна тотальна дезінформація має місце в
кредитно)фінансовій сфері. Тут відбувається

наддержавне управління більшістю країн
світу, зокрема й Україною. Тотальна дезінфор)
мація полягає в тому, що утаємничено основ)
ний механізм управління країною. Він поля)
гає в управлінні грошима країни через цент)
ральний, або Національний, банк, який є пе)
риферійною структурою наддержавного уп)
равління. В умовах демократії зарубіжні
емісари дозволяють робити все що завгодно —
тільки б не управляти грошима країни. А тим
часом механізм руйнування, добре відпрацьо)
ваний з наддержавного рівня управління, чу)
дово діє незалежно від того, будують політики
соціалізм, капіталізм чи лібералізм. Цей ме)
ханізм носить назву паразитичного позичко)
вого процента, який призвів до зубожіння по)
ловини населення планети. Щоб одна країна
брала позичку в іншої, вона не повинна друку)
вати достатню кількість грошей. Це завдання
вирішує добре профінансована «п'ята коло)
на». Фінансовий Інтернаціонал ставить їм за)
вдання, яке вони добре вирішують сьогодні:
переконати керівників держав у тому, що як)
що надрукувати вагон власних грошей, то це
призведе до інфляції, а ось якщо привезти із)
за кордону вагон зелених папірців, то
інфляції не буде.

Наявність у фінансовій системі кожної дер)
жави іноземної валюти означає, що ця держава
управляється наддержавним центром уп)
равління і в ньому немає місця забезпеченню
національних інтересів. Приховування цього
істинного механізму управління державою і є
тотальною дезінформацією народів.

В основі управління кредитно)фінансовою
сферою лежить позичковий процент. Маніпу)
ляціями стосовно його розмірів, пропорціями
між власним і позичковим капіталом країни і
схемами повернення боргів можна формувати
які завгодно тенденції розвитку окремо взятої
країни від економічного краху до умов розквіту.

Чому влада приховує від народу розмір запо)
зичень і позичкового процента?

Приховуванню істинного механізму уп)
равління державою слугують розробки офіцій)
ної академічної науки, марксизму)ленінізму та
лібералізму. Слід розуміти, що не випадково в
Україні така кількість (понад півтори сотні) ко)
мерційних банків. Майже всі вони є позичкови)
ми установами, агентами Фінансового Інтер)
націоналу.

Сьогодні кожна освічена людина розуміє, що
США мають 60 відсотків прибутку від торгівлі
зеленими папірцями. Це дійсно папірці, які не
мають ніякої цінності. Цей прибуток знову ж
таки йде до кишені Фінансового Інтернаціона)
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лу. І тисячу разів має рацію П'єр Жозеф Пру)
дон, який ще в ХІХ ст. сказав, що головна при"
чина сучасного злиденного становища наро"
дів — панування юдейських банкірів.

Міфи «вільного» ринку. Нам щоденно
втовкмачують у голови про конкурентність,
раціональність, ефективність і справедливість
ринкової економіки. Проте конкуренція на
ринках зустрічається досить рідко. Більша ча)
стина економіки контролюється величезними
корпораціями, які неподільно панують на
своїх ринках і тому майже не зустрічаються з
конкуренцією, яку описують у підручниках з
економіки і про яку розмірковують політики у
своїх промовах. Більше того, самі корпорації
фактично є тоталітарними організаціями, що
діють не за демократичними принципами. Як)
що економіка спирається на подібні інститу)
ти, то це серйозно підриває здатність мати де)
мократичне суспільство.

Дезінформація полягає і в твердженні віль)
ного ринку, що уряди є неефективними закла)
дами, повноваження яких слід обмежувати,
щоб вільно розвивалось підприємництво.
Насправді, уряди відіграють ключову роль в
рамках сучасної капіталістичної системи. Во)
ни щедро надають субсидії корпораціям і
всебічно сприяють реалізації корпоративних
інтересів. А ці корпорації, радіючи з приводу
неоліберальної ідеології, насправді часто про)
являють лицемірство: хоч вони й бажають,
щоб уряди надавали їм субсидії за рахунок
грошей платників податків і захищали від
конкуренції, але разом з тим хочуть, щоб уря)
ди не обкладали їх податками і не підтримува)
ли інтереси, відмінні від інтересів бізнесу,
особливо інтереси незаможних і робітничого
класу.

Наведені приклади можна деталізувати, але
навіть із цього стислого аналізу можна зробити
висновок, що здійснюється тотальна дезінфо"
мація людства, зокрема й українського народу,
стосовно процесів, які відбуваються у суспіль)
ному й економічному житті різних держав.
Однією з причин такого стану є введення в на)
уку елементів філософської софістики, проти
чого і наука, і філософія боролись тисячоліття)
ми (Платон. Софист: Собр. соч. — Т. 2. — М.:
Мысль, 1993. — С. 275–345; Платон. Государство:
Собр. соч. — Т. 3. — М.: Мысль, 1994. — С. 79–
420). А головне питання філософії й методо)
логії науки у вигляді проблеми адекватності на)
уки й дійсності, проблеми істинності наукових
знань були вилучені з методології науки.

Тому сучасна наука у найважливіших сферах
людської діяльності — в суспільних науках — не

захищена від традиційної софістики, що не
відділяє істину від брехні і сьогодні носить на)
зву «плюралізм думок».

У той же час корпоративні сили прагнуть пе)
решкодити існуванню справжньої політичної
демократії. Правителі світу дуже добре ро)
зуміють, що їхня система створена для того,
щоб задовольнити потреби небагатьох, а не
більшості, і тому більшості ніколи не може бути
дозволено висловлювати незгоду й змінити
корпоративне управління. Навіть у фактично
існуючих стриножених демократіях корпора)
тивна спільнота без упину працює над тим, щоб
взагалі не допустити жодних дебатів з важли)
вих питань. А олігархи тратять величезні кош)
ти, фінансуючи РR)апарат, заради того, щоб за)
певнити всіх, що наш світ і наша система є най)
кращими. Тому можливі соціальні зміни наста)
нуть тоді, коли корпоративна спільнота пере)
стане займатися піаром і підкупами на виборах,
дасть можливість існувати засобам масової
інформації, що охоплюють усю палітру думок, і
спокійно встановить справжню егалітарну
представницьку демократію, оскільки уже не
боятиметься влади більшості. Проте немає
підстав думати, що такий день коли)небудь на)
стане.

Чому?
Щоб відповісти на це запитання, розглянемо,

що відбувається у світі в сфері ідеології та дер)
жавотворення.

Теорія держави
Держави існують у світі не одне тисячоліття,

відповідно, перші теорії держави виникли дав)
но, ще до появи сучасної науки. Досить доско)
нала теорія, що має назву класичної, зявилася
ще в античні часи [3]. Вона існувала в рамках
релігії і філософії не одне тисячоліття й вважа)
лася аксіоматичною в церковно)християнські
часи. Зникла вона із зародженням недосконалої
матеріалістичної науки.

В рамках класичної теорії марксистська, чи
класова, теорія держави, а також марксистська
й ліберальна глобалізації ігнорують мо)
ральність і є теоріями збоченої (перекрученої)
державності й підґрунтям збоченої глобалізації.

За Аристотелем, в класичній теорії виділя)
ються справедливі й збочені форми держав)
ності. Надалі для справедливих форм держав)
ності при домінуванні ліберальних поглядів на
суспільство й державу закріпилася назва «кон)
сервативного напряму» [4]. Проте існує й назва
«традиційної державності» й «традиційного на)
пряму». Ці назви можна застосовувати й до
процесів глобалізації.
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Саме для традиційної державності виділя)
лися три типи верховної влади: монархія, ари)
стократія і демократія. У розвинених держа)
вах (Спарта, Стародавній Рим) ці типи влади
могли існувати одночасно. Так, за Полібієм,
монархію уособлювали консули, аристокра)
тію — сенат, демократію — трибуни [5]. При)
родно, що поєднання влади зберігається і в су)
часній державі.

Форми влади у вигляді монархії, аристократії
й демократії носили умовний характер тобто
були орієнтовані на інтереси народу (пе)
реслідували спільну користь) і спирались на
визначену моральну систему. Орієнтування
влади на інтереси народу й моральність гаран)
тувалась наявністю в суспільстві явної ідео)
логічної доктрини, що йшла від Бога і мала дог)
матичний характер.

Надалі догматичні основи ідеологічної докт)
рини могли бути й філософськими. У марк)
систський класифікації: об'єктивно)ідеалістич)
ними, релігійно)моральними чи матеріалістич)
ними, де моральність значною мірою ігно)
рується.

У рамках античної філософії виник напрям —
софістика [6], який всіляко підкреслював
суб'єктивність процесу пізнання і принципово
не відокремлював істину від брехні. Софістич)
ний напрям і подальший розвиток софістики у
вигляді скептицизму, плюралізму думок у філо)
софії непридатний для застосування як ідео)
логічної доктрини для побудови державної сис)
теми. Є думка, що софістика була причиною за)
гибелі Римської імперії [7]. Значною мірою
плюралізм думок сприяв руйнуванню СРСР.

У наш час софістика й плюралізм думок вико)
ристовуються для прикрашення й створення
позитивного іміджу неприглядній неолібе)
ральній доктрині, що має догматичний харак)
тер і не підлягає навіть примітивному обгово)
ренню. Цьому сприяють міжнародні ор"
ганізації, які застосовують повний арсенал іде)
ологічного, політичного, воєнного і еко)
номічного диктату до країн, що мають намір
піддавати критиці неолібералізм. Додамо, що
догматичний характер ліберальної державності,
прикрашений плюралізмом думок і софісти)
кою, визначає аж ніяк не меншу тоталітарність
держави, ніж традиційний тоталітаризм.

Наддержавне управління
Щоб зрозуміти процеси, що відбуваються в

державі, треба вийти за межі структур уп)
равління державою і подивитись на ситуацію
ширше, розглянувши проблему наддержавного
управління.

Класична теорія державного управління, за
Аристотелем і Платоном, передбачає п'ять
складових державної влади і, відповідно,
стільки ж складових державного управління:

1. Концептуальна влада.
2. Ідеологічна влада.
3. Законодавча влада.
4. Виконавча влада.
5. Судова влада.
Усі ми постійно відчуваємо і знаємо, що в

нашій державі присутні три останніх гілки вла)
ди, тобто законодавча, виконавча й судова.

Але ми не знаємо про дві перші: концептуаль)
ну й ідеологічну. Проте саме вони визначають
три останні. Якщо владна еліта держави не ро)
зуміє, чи не хоче розуміти й знати про концеп)
туальну та ідеологічну владу, то така еліта є або
«п'ятою колоною», або «колоніальною
адміністрацією», а держава розвивається в на)
прямі неоколоніалізму. Не може бути незалеж)
ною держава, в якій відбувається наддержавне
управління ідеологією.

У наш час знання про найбільш фундамен)
тальні елементи побудови суспільства, держави
і всієї людської спільноти акумульовані в іде)
олігії [8]. Ці знання видатні мислителі людства
вважали найважливішими для людей [9], проте
через зацікавленість влади вони піддані макси)
мальному викривленню [10]. Так, у статті 15
Конституції України говориться: «Суспільне
життя в Україні ґрунтується на засадах
політичної, економічної та ідеологічної багато)
манітності. Жодна ідеологія не може визнава)
тися державою як обов'язкова» [11]. У цій
статті закладена дезінформація українського
суспільства, тому що без ідеології не може існу)
вати держави. Що ж являє собою ідеологія й
ідеологічна наука? Філософська енциклопедія
дає таке визначення цьому поняттю: «Ідеологія
— сукупність взаємопов'язаних ідей, уявлень та
переконань, призначених об'єднувати людей
заради спільного життя та спільних дій. Як
свідчать історичні дослідження, ніколи не існу)
вало суспільств без наявності в них певних кри)
теріїв світорозуміння і норм поведінки, тобто
ідеологій світоглядів». Виходить, що ідео)
логічні доктрини повинні узгоджувати інтереси
окремих людей і груп між собою, а ідеологія є
наукою про ідеологічні доктрини, виражені в
релігійній, філософській чи в сучасній науковій
формі.

Таким чином, якщо існує суспільство і держа)
ва, організовані законодавчо, положення про
відсутність державної ідеології, у розумінні іде)
ологічної доктрини, є брехнею. А відсутність
ідеології, під якою ми розуміємо науку ор)
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ганізації сумісного проживання людей, є типо)
вою дезінформацією і профанацією науки.

У кожній ідеологічній доктрині, що характе)
ризує основу суспільного устрою, як і в ідео)
логії взагалі, можна виділити три основопо)
ложні складові:

1) світогляд — для релігійних доктрин, гносе)
ологію — для філософських, методологію — для
наукових;

2) теорію держави з прилученими до неї ети)
кою, правом і соціологією;

3) політекономічну доктрину, що формує
відношення власності, а в деяких випадках і
політичну владу.

У марксистській доктрині цим складовим
відповідав діалектичний та історичний ма)
теріалізм і трудова теорія вартості.

У традиційній державі ідеологічна доктрина
впроваджується за допомогою відповідних іде)
ологічних структур. В античному світі такими
структурами були жрецькі й храмові структури.
В Україні ідеологічними доктринами були пра)
вослав'я і марксизм, а ідеологічними структура)
ми виступали церква й партійні осередки Ко)
муністичної партії Радянського Союзу.

Руйнування ідеологічних структур, їх дискре)
дитація призводять до втрати віри народу в
об'єднуючу ідеологічну доктрину і руйнування
держави. З цією метою активно використову)
ються засоби софістики, плюралізму думок,
розповсюдження у суспільстві альтернативних
ідеологічних доктрин.

При руйнуванні об'єднуючої народ доктрини
керівники владних структур починають пе)

реслідувати власні інтереси, відкидаючи
спільні інтереси народу. Відбувається кон)
вертація ідеологічної влади на владу грошей і
власності. У класичній теорії держави такий
перехід класифікується як збочена, чи пере)
кручена, форма державності: тиранія, олігар)
хія, охлократія. Причому натовп (охлос) не
об'єднаний ідеєю загального добра, в якому
кожна людина переслідує корисливі осо)
бисті цілі.

У тирано)олігархо)охлократичній державі
до влади приходять софісти)демократи, які
за відсутності явної ідеологічної доктрини
можуть обіцяти що завгодно зробити для до)
бра людей, а прийшовши до влади викорис)
товують її для особистого збагачення, спира)
ючись на силу поліцейських структур і вла)

ду грошей. Тобто в рамках збоченої фор)
ми державності ми маємо

поєднання різних
форм влади: тирано)
охлократія чи тира)
но)олігархо)охло)
кратія. При цьому
охлос реальної вла)
ди не має і підда)
ється маніпулюван)
ню на виборах з бо)
ку самої влади чи
влади, яка спира)
ється на олігархів.
Тому твердження,
що ми будуємо де)
мократичну держа)
ву, є дезінформацією
українського народу.

Детальний аналіз
суспільного життя
західних країн пока)
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зує, що в цих країнах пануючою ідеологією є до)
ктрина глобального управління на основі збоче)
ної форми державності, що остаточно оформи)
лась у Персії в 500–300 рр. до н. е. в ідеологічній
доктрині юдаїзму. Принципи управління й кор)
поративного збагачення в юдаїзмі ґрунтуються
на використанні лихварського капіталу. У
взаємовідносинах юдеїв з іншими народами
практикувалась потрійна мораль [12, 13,].
Світовою олігархією виділявся Ізраїль —
співтовариство юдеїв, утворене практично з
етнічних євреїв, які повинні були управляти
світом за допомогою грошей і дезінформації
неєвреїв (гоїв). Тобто юдаїзм можна розглядати
як перехід від професійної єврейсько)лихварсь)
кої ідеологічної доктрини до світової [14].

У наш час у рамках світової глобалізації ре)
алізується юдео)ліберальна доктрина, що веде
до розвитку збочених форм державності в
термінах класичної теорії.

Детальніше проаналізувавши суспільне, полі)
тичне й економічне життя в нашій державі,
з'ясовуємо, що ідеологічною доктриною та ідео)
логічною владою в нашій державі є юдео)лібе)
ральна ідеологія. Причому ліберальна доктрина
виступає у вигляді лібертаризму, за визначен)
ням німецького філософа Гунтера Рормозера
[15], чи неолібералізму, що ще має назву Ва)
шингтонського консенсусу, за визначенням
американського вченого Ноама Хомського [16].
Це найагресивніша форма лібералізму, в якій
відсутній соціальний захист і яка привела до
неоколоніалізму країни Латинської Америки і
Африки.

Суть юдейської складової полягає в по)
клонінні мамоні, чи «золотому тільцю», і вира)
жається в наддержавному управлінні кредитно)
фінансовою системою України.

Так, явно на догоду юдео)ліберальній докт)
рині, а не на користь українському народу, іде
процес занепаду української держави, що про)
являється в руйнуванні виробництва, науки,
відтоку мізків і капіталів, знищенні населення і
держави в цілому. Дезінформація досягла таких
розмірів, що не беруться до уваги, здавалося б,
очевидні обставини злиденного становища ук)
раїнського народу. На догоду емісарам Міжна)
родного валютного фонду влада твердить, що
«демократичним реформам» альтернативи не)
має, «права людини» і «загальнолюдські
цінності» понад усе. Проте, коли люди працю)
ють за копійки або, що ще гірше, роками не от)
римують заробітну плату, емісари не згадують
про права людини.

Для приховування непрезентабельності юдео)
ліберальної доктрини сьогодні у світі, і в Ук)

раїні зокрема, для остаточного задурманення
населення в ідеології, паралельно з упертим
впровадженням аморального капіталізму,
точніше юдео)ліберальної доктрини, запровад)
жується доктринальна релігійна архаїка. У
нашій країні впроваджується як традиційне
православ'я, католицтво, унія, так і свобода
совісті, що руйнує підґрунтя всіх релігійних до)
ктрин. Про яке служіння Богу можна говорити,
якщо закони держави і всі засоби масової
інформації зранку до вечора впроваджують
культ «золотого тільця», служіння мамоні.

ПолемІка
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ОСНОВНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Визначаючи розміри основної заробітної плати (посадових окладів), ми

виходили з таких принципів.
Принцип територіальності (місце розташування АЗС і філій

підприємства), який дає можливість під час визначення окладів усіх кате)
горій працівників забезпечити пропорційність рівня заробітної плати
відповідно до рівня споживчого кошика в тому регіоні, де розташований
суб'єкт господарювання підприємства. З цією метою ми розрахували ко)
ефіцієнт територіальності для всіх областей і міст України.

Використання принципу категоріальності АЗС дає можливість забезпе)
чити градацію заробітних плат працівників автозаправних станцій залежно

Економіка України, як і економіка всіх пост!
радянських республік, зазнає докорінних
змін. Загострилися проблеми, без розв'язан!
ня яких дуже важко буде оздоровити
суспільство й економіку.
Однією з найважливіших була і залишається
проблема заробітної плати. Чи дійсно можна
управляти персоналом за допомогою гнуч!
кої системи заробітної плати? Рано чи пізно
це запитання виникає в усіх більш!менш ве!
ликих компаніях. На наш погляд, відповідь на
нього має бути тільки позитивною. Крім того,
за допомогою цього основного важеля мож!
на управляти економічними процесами га!
лузі, компанії, підприємства. Ми пропонуємо
вам ознайомитися із проблемами й резуль!
татами подібного досвіду.

Намагаючись розв'язати цю проблему на нашому підпри!
ємстві, на заваді стала особливість, властива значній частині
великих компаній: розпорошеність мережі суб'єктів господа!
рювання по всій території держави. Як у такій ситуації дифе!
ренційовано підійти до визначення рівня оплати праці, врахо!
вуючи при цьому складність виконання робіт і умови праці
кожної категорії працівників?
З огляду на такі питання, ми вирішили під час підготовки про!
екту заробітної плати на підприємстві використовувати тариф!
ну систему оплати праці, відповідно до якої вся заробітна пла!
та працівників підприємства була розподілена на дві частини:
основну (посадові оклади) й додаткову (систему надбавок).

ЗАРОБІТНА
ПЛАТА 

ЯК ЗАСІБ
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
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та ВАТ «ЛУКОЙЛ» 
в Україні, 
генеральний директор
ПІІ «ЛУКОЙЛ3Україна»,
дійсний  член  Академії
економічних наук 
України
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від середньодобового обсягу реалізації нафтопродуктів.
Відповідно до цього принципу всі АЗС розподілили на
4 категорії:

а) перша — АЗС із середньодобовою реалізацією до 4 тонн;
б) друга — АЗС із середньодобовою реалізацією від 4 до

8 тонн;
в) третя — АЗС із середньодобовою реалізацією від 8 до

12 тонн;
г) четверта — АЗС із середньодобовою реалізацією по)

над 12 тонн.
Принцип встановлення розрядів для працівників

адміністрацій центрального офісу та філій, при якому для
кожного працівника затверджується відповідний діапазон
розрядів тарифної сітки, що передбачає формування «вил)
ки» окладів і дає можливість встановлювати оклади у ме)
жах від мінімуму до максимуму, і навпаки. Діапазон роз)
рядів вираховується відповідно до класифікатора про)
фесій і забезпечує диференційований підхід при визна)
ченні окладів для різних груп працівників залежно від
складності й умов їхньої праці.

Процедура встановлення окладів працівникам адмі)
ністрації:

• під час прийому на роботу на весь період випробного
терміну встановлюється мінімальний оклад;

• після закінчення випробного терміну підвищення ок)
ладу конкретному працівникові може ініціювати безпосе)
редній керівник у вигляді подання. При цьому розмір ок)
ладу не повинен перевищувати середнього значення «вил)
ки» окладів, установленої для цієї категорії працівників.
Подання безпосереднього керівника повинно бути погод)
жене з заступником генерального директора структурного
підрозділу, у якому працює зазначений працівник;

• подальше збільшення чи зменшення окладу може
здійснюватися за підсумками роботи за квартал;

• у всіх випадках остаточне рішення про збільшення чи
зменшення окладів за поданнями керівників підрозділів
приймається генеральним директором підприємства.

ДОДАТКОВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Під час розробки системи додаткової заробітної плати

(надбавок) працівники підприємства врахували вимоги
генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Кон)
федерацією роботодавців України та Всеукраїнськими

профспілками й профоб'єднаннями (від 16.01.2002 р.)
на 2002–2003 рр., відповідно до якої у фонд оплати праці
працівників підприємства повинні включатися такі види
надбавок:

• за роботу в шкідливих умовах праці у розмірі від
4 до 12% від місячного окладу;

• за роботу в нічний час до 40% від погодинної тариф)
ної ставки.

Крім того, для працівників підприємства встановили
надбавку:

• за реалізацію нафтопродуктів;
• за успіхи в роботі.
Визначений і порядок їхньої виплати:

1. Надбавка за роботу в шкідливих умовах праці випла)
чується лише працівникам АЗС та нафтобаз, і початковий
її розмір становить 4%. Надалі рівень надбавки може пере)
глядатися Радою директорів не частіше як раз на півроку.

2. Надбавка за роботу в нічний час (40% від посадового
окладу) виплачується лише тим працівникам АЗС, які ви)
конують свої обов'язки в добових змінах (операторам і
старшим операторам).

3. Надбавка за реалізацію нафтопродуктів виплачується
працівникам служб роздрібної й оптової торгівлі, а також
адміністрацій філій і АЗС. Розмір надбавки залежить від
коефіцієнта реалізації, який визначається за обсягами ре)
алізованих продуктів нафтопереробки з розрахунку на
одного працівника, помноженого на оклад.

4. Надбавка за успіхи в роботі виплачується всім кате)
горіям працівників підприємства. Її розмір ухвалює Рада
директорів один раз на квартал. Рівень надбавки визна)
чається й виплачується щомісяця і залежить від
кваліфікації працівника та його ставлення до виконання
покладених на нього обов'язків.

На наш погляд, ми розв'язали головну проблему: як зро)
бити систему заробітної плати гнучкою і здатною заціка)
вити персонал у збільшенні обсягу продажів. Нова систе)
ма оплати праці на нашому підприємстві дозволяє управ)
ляти персоналом завдяки закладеним у ній принципам:

• чим більше палива реалізується, тим вищий рівень за)
робітної плати працівників, і навпаки;

• чим менше працівників залучається до циклу оптових
і роздрібних продажів, тим вищий рівень заробітної плати
працівника.

Ми переконані, що наш «зарплатний проект», який ми
почали поетапно впроваджувати ще в 2002 р., допоможе
впоратися із багатьма проблемами. Ми сподіваємося, що
він оздоровить трудовий колектив компанії і змінить став)
лення до роботи кожного працівника.

У цій статті викладені тільки загальні положення і
принципи. Сам «зарплатний проект» є набагато
складнішим і передбачає внесення відповідних коректив у
процесі його реалізації. Наприкінці 2003 р. нам хотілося б
знову повернутися до розгляду цієї теми на сторінках
цього видання, аби фахівці нашої компанії могли поділи)
тися із читачами результатами впровадження нової систе)
ми оплати праці.

Менеджмент
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ   

Трактування поняття
«соціальний капітал»

Західні вчені)соціологи ос)
таннім часом зосередили свою
увагу на вивченні різних ас)
пектів соціального капіталу.
Вплив соціального капіталу на
економічний розвиток, умови
життя, освіту, навколишнє се)
редовище, приплив інвестицій,
здоров'я, інформаційні техно)
логії, сільське господарство,
урбанізацію, його взаємозв'я)
зок із рівнем злочинності й на)
сильства в суспільстві, крос)
культурні дослідження довіри —
ось теми, що зацікавлять ана)
літиків, які співробітничають

зі світовими фінансовими інститутами. Існує
декілька теоретичних концепцій, що пояснюють
природу цього явища, а також емпіричні індикатори,
які фіксують величину різних видів соціального
капіталу.

Необхідно зазначити, що в багатьох філософських
і соціологічних працях (А. де Токвіля, Г. Спенсера,
Ф. Тенніса, Е. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса і
П. Сорокіна) розглядались ідеї суспільної солідар)
ності, різноманітні механізми соціально)психологічної
взаємодії. Ми спеціально не торкаємося питання про
те, коли в соціальній науці був уперше вжитий термін
«соціальний капітал». Одні дослідники посилаються
на книгу Л. Ханіфан «Общинний центр», яка вийшла
в 1920 р., інші — на дослідження Г. Лоурі 1970)х років.
Популярності цей концепт набув після виходу в світ
праць П. Бурдьє, Дж. Колемана, Ф. Фукуямі. 

П. Бурдьє вживає поняття «соціальний капітал»,
говорячи про соціальний простір і генезу «класів»:
«Таким чином, позиція цього агента в соціальному
просторі може визначатися за його позицією в різних
сферах, тобто в розподілі влади, активованої у
кожній окремій сфері. Це переважно економічний
капітал у його різних видах, культурний і соціальний
капітали, а також символічний капітал, який зазви)
чай називають престижем, репутацією, ім'ям та ін.»
[1]. Соціальний капітал, за Бурдьє, — це один із

різновидів капіталу, що визначають статус (позицію)
людини в соціальному просторі; своєрідний ресурс,
який одержує індивід завдяки членству в асоціаціях і
який дає йому певні можливості й переваги; це влада,
сукупні шанси на виграш у певних ситуаціях (у яких
задіяний цей капітал). 

Дж. Колеман використовував поняття соціального
капіталу для характеристики соціальних мереж —
взаємодії людей, які разом виконують роботу й при
цьому ставлять перед собою спільні групові чи ор)
ганізаційні цілі [2]. За Колеманом, соціальний
капітал — це продукт різних асоціацій (родини, гро)
мади, профспілок, фірм, державних органів), а його
функція полягає у наданні ресурсів групи кожному її
членові. Отже, соціальний капітал підвищує
індивідуальні ресурси людини. 

Відомий філософ Ф. Фукуяма виводить соціаль)
ний капітал із культури співробітництва [3]. Для
нього високий соціальний капітал — це неофіційна
норма, яка покращує співробітництво між індивіду)
умами, що є необхідною умовою ринку й лібераль)
ної демократії. Фукуяма вбачає економічну
функцію соціального капіталу в зменшенні транс)
акційних витрат, пов'язаних із формальними ме)
ханізмами координування, наприклад із контракта)
ми й бюрократичними процедурами. Він підкрес)
лює, що координація, заснована на неофіційних нор)
мах, залишається важливою складовою сучасних
економік і, можливо, стає більш значущою, оскільки
ускладнюється природа економічної діяльності й
технологій. Багато послуг коштують дорого, тому
контроль над їх наданням краще здійснювати, впро)
ваджуючи професійні стандарти, а не через фор)
мальні механізми. Крім того, формальний обмін
інтелектуальними технологіями в рамках діяльності
економічних суб'єктів призводить до великих ви)
трат, що, у свою чергу, підвищує значення довіри в
рамках неформальних відносин для зменшення цих
витрат.

З іншого боку, у своїх міркуваннях Фукуяма
підтримує Токвіля: завдяки використанню механізму
добровільних асоціацій, сучасна американська демо)
кратія має тенденцію до нівелювання класових і ста)
нових меж, які поєднують людей в аристократичних
суспільствах. 

Андрій БОВА, 
кандидат соціологічних
наук,
провідний науковий
співробітник Науково3
дослідного інституту
проблем боротьби 
зі злочинністю
Національної академії
внутрішніх справ
України 
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Соціальний капітал і довіра
Поняття «соціальний капітал» тісно пов'язане з ка)

тегорією «довіра». У групах, заснованих на
обопільній довірі, соціальний капітал збільшується і,
як наслідок, у таких групах спостерігається вища
продуктивність праці. Подібна ситуація на фірмі
створює сприятливі умови для інвестицій. У глобаль)
них масштабах соціальний капітал отримує виражен)
ня у недержавних громадських організаціях і станов)
ленні громадянського суспільства.

Взаємозв'язок довіри й соціального капіталу
висвітлено у фундаментальній (хоча й не завжди од)
нозначній) праці Р. Патнема, написаній у співав)
торстві з Р. Леонарді та Р. Нанетті [4]. Дослідження,
яке він проводив протягом 20 років, мало на меті по)
яснити різницю в ефективності державних інсти)
туцій на півдні й півночі Італії традиціями грома)
дянського суспільства, фактора соціального капі)
талу.

Італійські соціологи спочатку описують ті нега)
тивні явища (насамперед в економічній сфері), які
виникають через недовіру й нездатність співробітни)
чати заради загального блага. Необхідність дотри)
мання угод у суспільстві недовіри вимагає залучення
третьої сторони, що призводить до великих витрат на
відміну від добровільного співробітництва, заснова)
ного на соціальному капіталі. А таке співробітництво
забезпечує ефективність суспільства, що полегшує
координування дій, сприяючи розвиткові спонтанної
кооперації [4, c. 204].

Для вимірювання соціального капіталу Патнем
пропонує використовувати ступінь довіри й підтрим)
ки чи мережу громадянської активності. Ідеться пе)
реважно про горизонтальні зв'язки в рамках гро)
мадських організацій. 

Соціологи підкреслюють позитивну роль соціаль)
ного капіталу. Вважається, що довіра робить відноси)
ни в суспільстві більш легітимними: з'являється по)
вага до прав іншої людини та до її власності, неухиль)
но дотримуються контракти, активізується участь у
політичних процесах і демократичних перетворен)
нях. Завдяки довірі підвищується рівень
співробітництва людей під час виконання спільної
справи, що сприяє економічному зростанню (північ
Італії). І навпаки, у суспільстві, де люди довіряють
тільки своїй родині й не схильні до кооперування з
іншими, спостерігається економічна стагнація. На
півдні Італії також існував соціальний капітал, але
іншого роду, вироблений мафією — продукт недовіри
до членів суспільства і відповідних вертикальних
відносин залежності (патрон — клієнт), які склада)
ються в умовах слабкості держави.

На думку автора, інституціональне
оформлення мафії призводить до по)
дальшого поширення недовіри,
оскільки ця організація най)

частіше вдається до корупції й терору. Таким чином,
негативний соціальний капітал придушує демокра)
тичні ініціативи й перешкоджає поширенню пози)
тивного соціального капіталу.

Види соціального капіталу
Соціальний капітал може мати глобальний рівень —

рівень недержавних громадських організацій, і ло)
кальний — рівень взаємодії у межах сім'ї й внут)
рішніх групових норм, які сприяють згуртованості
трудового колективу.

Багато соціологів окреслюють формальну і нефор)
мальну сторони соціального капіталу. Формальний
капітал вимірюється ступенем довіри до офіційних
державних інститутів і громадських організацій (уря)
ду, президента, парламенту, партій, профспілок), не)
формальний фіксується через залучення у дружні
стосунки, контакти з родичами та знайомими.

Варто підкреслити, що соціальний капітал може
бути як позитивним для суспільства, так і негатив)
ним. Позитивно характеризують взаємини між людь)
ми, які ведуть до кооперування із метою надання
обопільної допомоги, боротьби зі злочинністю й вжи)
ванням наркотиків. На цих принципах засновані са)
моорганізовані добровільні загони з охорони право)
порядку (Великобританія, США), асоціації співпраці
населення й поліції (Японія), громадські ініціативи
протидії вуличній проституції (Франція).

Прикладами негативної кооперації між людьми
можна назвати злочинні угруповання, екст)
ремістські й терористичні організації. Негативним
соціальним капіталом є поширення корупції нефор)
мальним соціальним інститутом, неписана практика
вирішення питань на фоні недовіри до органів дер)
жавної влади.

Соціолог Д. Гамбетта досліджує мафію як ме)
ханізм регуляції відносин у соціальному се)
редовищі з високим ступенем недовіри
до інших людей [5; 6]. Основою
суспільства на півдні Італії слу)
жив сімейний клан із родин)
ними чи квазіродинними
взаємовідносинами.
Дружні зв'язки бу)
ли гарантією
у с п і ш н о г о
функці)
о н у )
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вання підприємств, що займалися нелегальною
діяльністю. Мафія, як централізована злочинна ор)
ганізація, гарантувала виконання договорів, стежила
за дотриманням відповідних норм, була посередни)
ком під час розв'язання спорів, координувала дії
суб'єктів злочинної діяльності. В остаточному
підсумку, на думку Гамбетти, мафія була
підприємством із виробництва довіри. Ефективність
і тривалість діяльності мафії значною мірою залежа)
ла від того, як вона відтворювала специфічний
соціальний капітал.

Хоча Патнем був знайомий із дослідженням Гам)
бетти і не вживав термін «негативний соціальний
капітал», фактично суспільно)політичне життя у гро)
мадянському суспільстві й громадянській свідомості
мають у нього два полюси: громадянську спільність і
клієнтурність [4, c.124–128]. 

Роль неформального соціального капіталу для
суспільства в цілому чи для соціальних груп не
завжди можна однозначно оцінювати як позитивну
чи негативну. У деяких країнах Латинської Америки
існував значний тіньовий сектор, який був реакцією
на дирижизм і бюрократизм офіційної економіки,
тобто на високі трансакційні витрати. Широкого роз)
повсюдження у колишньому СРСР набули мережі
неформальної підтримки, які називали блатом. І цей
феномен привернув увагу соціологів (А. Леденєва,
О. Сагомонов, О. Афанасьєва, К. Долгушева, Н. Євдо)
кимова)Динелло).

Використання категорії соціального капіталу дає
можливість пояснити процеси соціальної структури)
зації у країнах із перехідною економікою. Аналізую)

чи соціальні зміни в російському суспільстві, Р. Роз
детально окреслює сучасний, старий та антису)

часний соціальний капітал, виходячи із залу)
чення респондента до різних мереж

взаємовідносин [7].
У суспільстві, що трансфор)

мується, блат може виступати
одним із ресурсів підтримки

соціального статусу й
поліпшення особис)

того добробуту.
Особливу роль

н е ф о р )
м а л ь н і

зв'язки відіграють у мобілізації груп політико)еко)
номічних інтересів для зміцнення своєї могутності.
Дослідження еліти в Росії й Україні показують, що ба)
гато успішних молодих бізнесменів і політиків досяг)
ли такого становища у суспільстві завдяки знанням
(культурний капітал), власним і батьківським знайом)
ствам або родинним зв'язкам (соціальний капітал).

Індикатори соціального капіталу
Існує кілька методик, які використовують для

вимірювання соціального капіталу. Так, Р. Патнем
аналізував соціальний капітал на основі чисельності
груп у громадянському суспільстві: кількості членів
спортивних клубів, літературних громад, політичних
організацій. У дослідженні, спрямованому на вивчення
зв'язків між соціальною дезорганізацією і злочинністю,
соціальний капітал вимірювався як пропорція між
кількістю домогосподарств, які належать самотнім
жінкам, і рівнем міжособистісної недовіри [8].

Соціальний капітал мережі також можна обчисли)
ти, отримавши відповіді респондента на запитання
про те, на кого він насамперед покладається у разі ви)
никнення проблем: 1) тільки на себе; 2) на нефор)
мальні інституції (друзі, родичі); 3) на неформальні й
формальні інституції (роботодавці, державні, гро)
мадські, благодійні організації, церква); 4) тільки на
формальні інституції [9]. 

У дослідженнях Центру вивчення суспільної
політики університету Стречклайд (Глазго, Шот)
ландія) представлені емпіричні індикатори соціаль)
ного капіталу, який вимірюється на основі фіксації
контактів людини з іншими людьми в різних сферах
життєдіяльності: форма одержання продуктів харчу)
вання, специфіка зайнятості, житлових умов і кому)
нального обслуговування, способи отримання допо)
моги і позичок, обговорення повідомлень засобів ма)
сової інформації у компанії, ступінь участі в політич)
них процесах, членство в асоціаціях і соціальних
фондах тощо.

Істотний внесок у методику дослідження соціаль)
ного капіталу зробив Австралійський інститут вив)
чення сім'ї (Мельбурн, Австралія). На думку В. Сто)
уна, соціальний капітал переважно виявляється че)
рез мережі взаємовідносин [10]. Неформальний
капітал вимірюється через контакти у рамках сімей)
ного домогосподарства, спілкування із родиною
(безвідносно до ведення господарства), стосунків із
друзями та сусідами. У свою чергу, формальний тип
капіталу визначається через співпрацю людей у

різних громадянських, державних, ділових
асоціаціях і асоціаціях дозвілля. Виходячи з

цього, розроблено відповідні шкали для
фіксації участі людей у подібних

асоціаціях і їх активності.
Соціальний капітал зазвичай

вивчається не сам по собі, а у
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зв'язку з такими суспільними явища)
ми й проблемами, як ефективність
соціальних інституцій, фактори, що вплива)
ють на результати лікування, поширення зло)
чинності, економічний розвиток. У сучасному світі
продуцентом соціального капіталу є різні недержавні
організації та групи, які відстоюють певні інтереси
(політичні, економічні, екологічні, гендерні тощо).
Водночас громадянське суспільство виступає запору)
кою демократії та умовою соціально)економічного
зростання економіки.

Аналіз різних підходів показує, що соціальний
капітал можна визначити як рівень кооперації, спря)
мований на досягнення спільних цілей, чисельність
організацій обопільної допомоги, щільність (наси)
ченість зв'язків) неформальної мережі, ступінь
довіри до інших людей і різних інституцій.

Соціальний капітал можна розглядати як у гло)
бальному, так і в локальному контекстах. З погляду
соціології соціальний капітал включає нормативно)
ціннісну структуру, взаємовідносини людей у рамках
соціальних мереж і ступінь довіри між ними. Через ці
явища визначають величину й вид соціального
капіталу. Соціальний капітал може стимулювати
ефективність функціонування суспільства (позитив)
ний) або, навпаки, виступати інгібітором соціально)
економічного розвитку (негативний).

Позитивний соціальний капітал має велике зна)
чення для соціально)економічного й політичного
життя суспільства. Завдяки йому підвищується
рівень кооперації, координованості дій, співробіт)
ництва, зростає політична активність і громадянська
свідомість, знижуються витрати, пов'язані з веден)
ням бізнесу.

Негативний соціальний капітал здобувається за до)
помогою членства або іншої участі в злочинних
співтовариствах, терористичних або екстремістських
групах. Функціонування подібного роду організацій,
корупція і терор зменшують ступінь довіри в
суспільстві. Діяльність злочинних угруповань на ло)
кальному чи міжрегіональному рівнях у будь)якій
країні гальмує розвиток економіки і не сприяє
зміцненню демократії. 

Певні норми взаємодії, закріпившись в ор)
ганізаціях, поширюються у суспільстві й впливають
на політичне й економічне життя. Так, кооперація і
солідарність, отримавши інституціалізацію у формах
недержавних громадських організацій, продукують
довіру в суспільстві, підвищують рівень суспільної
свідомості й зменшують економічні витрати. У свою
чергу, тоталітарне суспільство характеризується на)
явністю численних організацій, які функціонують під
патронатом цієї ж держави, і тотальною включеністю
у ці організації членів суспільства, а отже, поширен)
ням негативного соціального капіталу й психологією
відстороненості.

Та к и м
чином, дос)
ліджуючи соці)
альний капітал,
потрібно звертати ува)
гу не тільки на цінності й
норми соціальних відносин,
зокрема довіру)недовіру, а й на
соціальну структуру суспільства, йо)
го інститути, які продукують ті чи інші
шаблони соціальної взаємодії.

Специфічний (неформальний) соціальний
капітал у вигляді блату, родинних зв'язків або
знайомств був важливим ресурсом у радянській сис)
темі перерозподільної економіки. У посткомуністич)
ному суспільстві цей ресурс також сприяє досягнен)
ню певних цілей у бізнесі й політиці.

Менеджмент
і  менеджер
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В умовах сучасного конкурентного ринку від
особистості менеджера, від рівня його кваліфі)
кації і особливо від стилю та спрямованості його
діяльності багато в чому залежать і темпи, і якість,
і прибутковість виробництва. Для малих та се)
редніх виробництв роль особистості менеджера є
ключовою.

Стиль керівництва — це найстійкіший, найтипо)
віший для даного керівника спосіб реалізації уп)
равлінських функцій, тобто спосіб взаємодіїї з
підлеглими та вирішення виробничих завдань.

Уперше до експериментального вивчення стилю
керівництва звернувся К. Левін, який описав три
класичних стилі: автократичний, ліберальний та
демократичний. Дещо іншу класифікацію запро)
понував Р. Лайкерт, який, порівнюючи групи з ви)
сокою та низькою продуктивністю праці, поділив
керівників на тих, хто зосереджений на вироб)
ництві, і тих, хто зосереджений на людині.
Пізніше оцінка стилю керівництва була мо)
дифікована Р. Блейком та Дж. Мутоном, що збу)
дував з цією метою управлінську решітку (рис.1).
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Рис. 1. Управлінська решітка
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Оцінка стилю керівництва відповідає більше на
питання, як діє менеджер, але залишаються
нез'ясованими питання, в якому напрямку та в
якій галузі проявляє той чи інший стиль керівник.
На ці питання можна відповісти, проаналізував)
ши основні напрямки діяльності та функції про)
мислового менеджера, які в загальному вигляді
характеризуються таким чином:

1. Виробничо#адміністративна функція.
Виробнича функція менеджера спрямована на

вирішення виробничих завдань шляхом впровад)
ження спеціальних організаційних заходів по за)
безпеченню всім необхідним техніко)техно)
логічного процесу виробництва та трудової
діяльності персоналу. Реалізуючи дану функцію,
менеджер бере на себе виконання ролі «поста)
чальника».

Адміністративна функція менеджера спрямова)
на на вирішення виробничих завдань шляхом пла)
нування, нормування, координації, інформуван)
ня, стимулювання та контролю діяльності підлег)
лих. У даному випадку менеджер виступає як
«адміністратор».

2. Виховально#педагогічна функція.
Виховальна функція менеджера — це уп)

равління поведінкою та моральним розвитком
персоналу відповідно до мети та місії фірми. Тут
менеджер відіграє роль «вихователя».

Педагогічна функція менеджера — це уп)
равління пізнавальним професійним розвитком
персоналу. Найчастіше вона реалізується менед)
жером через професійне навчання персоналу, де
він виконує функцію «педагога».

3. Соціально#психологічна функція.
У рамках даної функції менеджер виступає як

неформальний лідер та реалізує функцію уп)
равління взаємодією людей в колективі, форму)
ванням сприятливого соціально)психологічного
клімату. В даному випадку менеджер прагне вико)
нувати роль «неформального лідера».

Практика досліджень доводить, що менеджер,
реалізуючи свої функції, може віддавати перевагу
виконанню одних ролей, зовсім не приділяючи
уваги іншим.

При цьому, виконуючи ті чи інші ролі, він може
демонструвати різні стилі. Наприклад, реалізую)
чи роль «адміністратора», він може бути автокра)
том, «вихователя» — лібералом, а «лідера» — де)
мократом.

Визначення спрямованості діяльності менедже)
ра в поєднанні з оцінкою стилю дає змогу отрима)
ти більш індивідуальну характеристику його
діяльності, а отже, визначити сильні та слабкі сто)
рони його керівництва.

Опитувальник 
Блейка — Мутона

Інструкція. Запропоновані вам твердження
стосуються різних аспектів поведінки керівника.
Оцініть, наскільки вони справедливі для даного
керівника, поставивши хрестик у відповідну
графу.

П.І.Б. керівника, який оцінюється __________
_____________________________________
_____________________________________ 

Менеджмент
і  менеджер

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

Твердження

Я дію як представник цього колективу

Я надаю членам коллективу повну свободу

у виконанні роботи

Я заохочую застосування одноманітних

способів роботи

Я дозволяю підлеглим вирішувати задачі на

їх розсуд

Я спонукаю членів колективу до більшого

напруження в роботі

Я даю можливість підлеглим виконувати

роботу так, як вони вважають найбільш

доцільним 

Я підтримую високий темп роботи

Завжди Часто Інколи Рідко Ніколи
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Порядок роботи. Вивчення стилю проводиться
методом самооцінки або експертної оцінки. При
самооцінці менеджер сам відповідає на поставлені
в анкеті запитання. Представлене завдання вико)
нується методом експертної оцінки. Експертами
звичайно є: підлеглі, керівники суміжних підроз)
ділів та керівництво.

Мінімальна кількість експертів — шість осіб.
Експертам пропонується відмітити номери тих
тверджень, які, на їх думку, справедливі для дано)
го менеджера.

Обробка та інтерпретація результатів.
1. Поряд із відміченими твердженнями поставте

одиниці там, де є відповіді «Завжди», «Часто»,
«Рідко» та «Ніколи».

2. Відповіді на питання «Завжди» та «Часто» (2,
4, 6, 8, 14, 18), «Рідко» та «Ніколи» (5, 10, 16)
підсумуйте і суму відмітьте на шкалі «Орієнтація
на персонал» управлінської решітки.

3. Складіть інші одиниці та суму відмітьте на
шкалі «Орієнтація на завдання».

4. Визначте на управлінській решітці точку ко)
ординат стилю менеджера.

При інтерпретації отриманого результату
можна орієнтуватися на такі характеристи;
ки стилю діяльності менеджера, запропоно;
вані автором методики:

Точка 1.1 — «Страх перед бідністю». З боку
керівника проявляються зусилля, спрямовані на
забезпечення мінімальної якості роботи, що дає
можливість уникнути звільнення.

Точка 9.1 — «Авторитет)підпорядкування».
Відповідає такому стилю, де виробничий резуль)
тат — все, а людина — в кращому разі виконавець.
Настрій у колективі такого керівника мало хви)
лює.

Точка 1.9 — «Будинок відпочинку». Керівник в
основу своєї діяльності ставить людські стосунки,
створює «сімейну» атмосферу в колективі, але ма)
ло турбується про виконання виробничих за)
вдань. 

Точка 5.5 — «Організація». Керівник знаходить
баланс виробничої ефективності та морального
клімату в колективі.

Точка 9.9 — «Команда». Відповідає такому сти)
лю управління, при якому менеджер намагається
так побудувати роботу, щоб співробітники бачили
в ній можливості самореалізації та підтвердження
власної значущості.

Опитувальник для визначення 
спрямованості діяльності менеджера

Інструкція. Нижче наведені різні особливості
діяльності менеджера. Вам слід у кожному рядку з
трьох суджень вибрати та обвести кружком номер
того судження, яке, на вашу думку, найповніше ха)
рактеризує менеджера в його повсякденній ро)
боті. При цьому слід орієнтуватись не на думки та
бажання керівника, а на його реальні дії.

Порядок работи. Це завдання виконується ме)
тодом экспертної оцінки. Экспертам пропо)
нується відмітити ті ролі та завдання, які менед)
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14

15 

16

17

18

Я намагаюсь направляти думки людей на

виконання виробничих завдань

Я вирішую конфлікти, що виникають в ко)

лективі

Я неохоче надаю підлеглим свободу дій

Я вирішую сам, що і як має бути зроблено

Я приділяю основну увагу показникам ви)

робничої діяльності

Я розподіляю доручення підлеглим, виходя)

чи з виробничої необхідності

Я сприяю різним змінам у виробничому ко)

лективі

Я ретельно планую роботу свого колективу

Я не пояснюю підлеглим свої дії та рішення

Я намагаюсь переконати підлеглих, що мої

дії та наміри — для їхньої користі

Я надаю підлеглим можливість встановити

свій режим роботи
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жер реально демонструє та вирішує в своїй прак)
тичній деятельності. Тут ідеться не про те, чого б
хотів менеджер, а про те, що він реально, фактич)
но здійснює. Експертам пропонується вибрати та
відмітити у кожному рядку тільки одне судження,
що відбиває найтиповішу та найхарактернішу
особливість в діяльності менеджера, якого оціню)
ють.

Обробка та інтерпретація результатів. Резуль)

тати оформлюються у вигляді індивідуального
профилю спрямованості діяльності менеджера
(рис. 2).

При цьому враховується, що «операціоніст» —
керівник, що живе проблемами та питаннями сьо)
годення; «тактик» — керівник, що ставить та ре)
ально вирішує завдання на найближчу перспекти)
ву; «стратег» — керівник, що сьогодні закладає
фундамент майбутніх успіхів.

Менеджмент
і  менеджер

1
А.1. Керівник планує роботу
та завдання для персоналу
тільки на завтрашній день,
максимум на тиждень.

С.1. Керівник передбачає все
необхідне (сировину, облад)
нання та інструменти) для ро)
боти персоналу на декілька
днів, максимум на тиждень.

П.1. Керівник формує у пер)
соналу вміння, що відповіда)
ють їх вузькій спеціалізації,
робочому місцю.

В.1. Керівник формує у підлег)
лих почуття старанності та
відповідальності за доручену
справу.

Л.1. Керівник намагається не
зіпсувати стосунків з персона)
лом, уникнути конфліктів сьо)
годні, а «завтра буде видно».

А

С

П

В

Л

2
А.2. Керівник планує кінцеві
та проміжні результати робо)
ти та завдання для персоналу,
засоби (людей і техніку).

С.2. Керівник передбачає
можливі зриви виробництва
на квартал вперед і забезпе)
чує роботу персоналу всім не)
обхідним.

П.2. Керівник розвиває у пер)
соналу знання, вміння та на)
вички в суміжних професіях
та спеціальностях.

В.2. Керівник розвиває у під)
леглих активне та творче
ставлення до роботи.

Л.2. Керівник користується
довірою частини підлеглих,
має з ними довірливі та ділові
стосунки.

3
А.3. Керівник планує роботу і
зайнятість персоналу, необхідні
ресурси на рік вперед.

С.3. Керівник забезпечує ритміч)
ну роботу персоналу необхідни)
ми ресурсами не менш як на рік
вперед, що виключає простої,
штурмівщину.

П.3. Керівник не тільки готує
персонал до оволодіння суміжни)
ми професіями, але й розвивє йо)
го фізичний та інтелектуальний
потенціал.

В.3. Керівник формує у підлеглих
почуття патріотизму, відданості
фірмі.

Л.3. У коллективі створений та)
кий психологічний клімат, що
співробітники почувають себе
однією командою і кожний
відкрито висловлює свою думку з
будь)якого питання.

За матеріалами «Практикуму з психології 
професійної діяльності та менеджменту». — 

С.;Петербург: Пітер. — С. 293–239.

Рис. 2. Приклад профілю спрямованості діяльності менеджера

«Адміністратор» «Постачальник» «Педагог» «Вихователь» «Лідер»

«Стратег»

«Тактик»

«Операціоніст»
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оновлений гігант газотурбобудування

«Зоря»=«Машпроект»–
Південний турбінний завод, нині Науково)виробничий

комплекс газотурбобудування «Зоря»)«Машроект», нале)
жить до тих підприємств, які постійно розвиваються і вдо)
сконалюються. Завод має надзвичайно потужний науко)
во)технічний і виробничий потенціал, його розробки і
продукція відомі у багатьох країнах світу. Про це свідчить
невпинний потік замовлень на миколаївську газотурбінну
техніку з Індії, Греції, США й Росії. Однак зовнішньоеко)
номічна діяльність заводу не обмежується лише цими
країнами: «Зоря»)«Машпроект» активно співпрацює із
рядом компаній у Китаї, Канаді, Сінгапурі, Білорусі, Азер)
байджані та Чехії. 

Щоб зрозуміти причини успішності «Зорі»)«Машпроек)
ту», варто звернутися до історії. Південний турбінний за)
вод створювався у часи зародження газотурбобудування
для виробництва, удосконалення газових турбін для
військово)морського флоту СРСР. На той час у країні не
було жодного підприємства з випуску газотурбінної
техніки. Згодом промисловий комплекс розділили на со)
юзне проектне бюро «Машпроект» і виробниче об'єднання,
основою якого став серійний завод «Зоря». Майже
півстоліття «Зоря» і «Машпроект» працювали пліч)о)пліч:
«Зоря» здійснювала виготовлення і серійне постачання га)
зотурбінних двигунів і установок, розроблених в НВП «Маш)
проект». Завод ефективно працював, завойовуючи славу
одного з найкращих у своїй галузі. На початку 70)х років
ХХ ст. підприємство, виконуючи держзамовлення, почало
опановувати «мирний» напрямок у газотурбобудуванні:
крім оборонної техніки, воно налагодило випуск газопере)
качувальних установок і двигунів для електростанцій. 

За 50 років свого існування виробниче об'єднання «Зо)
ря» зробило величезний внесок у світове газотурбобуду)
вання. Завод освоїв виробництво чотирьох поколінь газо)
турбінних двигунів, його технікою оснащено більш як 450
бойових і цивільних кораблів, на яких у складі головних
газотурбінних агрегатів й установок експлуатувалося
більш ніж 1150 двигунів і 1300 редукторів найрізно)
манітнішого призначення. Більше того, газовими турбіна)
ми виробництва «Зоря» укомплектовані електростанції за)
гальною потужністю 1118 МВт і понад 500 газоперекачу)
вальних агрегатів загальною потужністю більш як 6000 МВт.

Рік розпаду Радянського Союзу став для підприємства
тією критичною точкою, яка перевірила його на

життєздатність. Завод опинився у дуже скрутному фінан)
совому становищі, без замовлень, поряд із партнерами, що
також переживали кризу. Однак керівництво підпри)
ємства зуміло швидко перейти на «ринкове мислення».
Воно доклало неймовірних зусиль для того, щоб удоскона)
лити структуру й організацію заводу. На відміну від інших
промислових гігантів, які лише скаржилися на тяжкі умо)
ви перехідного періоду, миколаївці самостійно, без посе)
редників виходили на зарубіжних партнерів, удосконалю)
вали продукцію, розвивали рекламу і сервісне обслугову)
вання. Правильно обраний шлях реструктуризації
підприємства, нарощення обсягів виробництва, своєчасні
заходи щодо застосування сучасних методів вивчення
ринку дали свої результати. Промисловий гігант поволі,
але успішно увійшов до ринкової економіки, зберігши й
поповнивши свій безцінний інтелектуальний і виробни)
чий потенціал. Маючи такого оновленого гіганта, Україна

Візитка
Бондін 

Юрій Миколайович —
генеральний директор дер�
жавного підприємства   «На�
уково�виробничий комплекс
газотурбобудування «Зоря»�
«Машпроект».

Народився 16 грудня
1946 р. у м. Бєлгород�
Дністровський Одеської об�
ласті.

Закінчив Миколаївський
кораблебудівний інститут
(1975 р.). Трудовий шлях
починав токарем союзного проектного бюро «Машпроект». З
1977 р. — заступник голови комітету профспілки виробничого
об'єднання «Зоря». Згодом обіймав посаду  начальника ви�
робництва товарів народного споживання цього
підприємства. У 1993–1998 рр. працював директором з
фінансів та економіки виробничого об'єднання «Зоря». З 1998
р. — перший заступник генерального директора підпри�
ємства, у  2001 р. — генеральний директор виробничого
об'єднання «Зоря». 

Має почесне звання «Заслужений машинобудівник Ук�
раїни». Депутат Миколаївської міської ради.

Досвід  ефективного
управління
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могла достойно представляти себе на зовнішньому ринку
газотурбобудування.

Ще одна важлива подія в історії заводу відбулася на по)
чатку 2002 року. Міністерство промислової політики Ук)
раїни реорганізувало виробниче об'єднання «Зоря» та на)
уково)виробниче підприємство «Машпроект» і створило
державне підприємство «Науково)виробничий комплекс
газотурбобудування «Зоря»)«Машпроект». Необхідність
такої реконструкції назрівала вже давно. Адже замкнутий
цикл розробки, випробування і серійного виробництва дав
можливість підприємству підвищити свою конку)
рентоспроможність, розширити ринки збуту і обсяги ре)
алізації продукції. Так, у минулому році «Зоря»)«Машпро)
ект» випустив продукції на 15% більше, ніж у 2001 році. Як
відзначили у Міністерстві промислової політики, цей ре)
зультат є найкращим серед підприємств галузі.

Нині науково)виробничий комплекс веде активну мар)
кетингову політику, постійно бере участь у профільних
виставках і конференціях із суднобудування, енергетики
та обладнання для газової промисловості. Серед великої
кількості різноманітних підприємств, які презентують на
таких заходах свою продукцію, замовники часто зупиня)
ють свій вибір саме на миколаївських турбінах. Так, у лис)
топаді 2002 року НВК «Зоря»)«Машпроект» підписав
вигідний контракт на поставку газових турбін для ки)
тайських суден на повітряній подушці типу «Мурена».
Минулого року «Зоря»)«Машпроект» розробив нову газо)
турбінну установку М)79, яка враховує вимоги китайсь)
ких суднобудівників. 

Спеціалісти заводу максимально використовують нако)
пичений досвід і технології для потреб підприємств елект)
роенергетичного комплексу України. Зокрема, за допомо)
гою знижувального редуктора двигуни адаптували до елект)
рогенераторів. Також були розроблені нагнітачі різно)
манітних типів для перекачки газу або рідин із власною
розрахунковою частотою обертання. Враховуючи поба)
жання ринку, удосконалені двигуни пристосували для ро)
боти на рідкому і на газоподібному пальному, а також для

роботи з паливорегулювальною апаратурою. Тепер двигу)
ни «Зорі»)«Машпроекту» вільно переключаються з одного
виду пального на інший, зістиковуються із центральними
системами опалення і дистанційно управляються.

«Зоря»)«Машпроект» планує і надалі вдосконалювати
конструкцію базових двигунів, щоб вони залишалися не)
перевершеними за своєю якістю і надійністю. 

На підприємстві створена система управління
технічною політикою у виробничій сфері, яка визначає
пріоритетні напрями розвитку. Усі заходи передбачені
«Комплексним планом технічного розвитку та забезпе)
чення стабільної роботи підприємства», який пов'язаний з
виробничими планами та відображає головні напрями
діяльності.  Це дає змогу щорічно впроваджувати у життя
майже 300 заходів, спрямованих на підвищення технічно)
го рівня продукції. 

З метою вдосконалення технології виробництва мину)
лого року проведено ряд важливих заходів у заготівельно)
му, складально)зварювальному, механічному, ливарному
виробництвах, що суттєво вплинуло на підвищення якості
продукції.

Особливий акцент зроблено на забезпеченні еко)
логічних характеристик, які відповідають світовим стан)
дартам. Незабаром підприємство розроблятиме блоково)
комплектні електростанції «під ключ». Для цього створе)
на потужна виробнича база. 

Серед останніх ноу)хау — газотурбінний двигун ДН 70
потужністю 10 МВт із коефіцієнтом корисної дії до 36%.
Він розроблений спеціально для заміни газових турбін
подібної потужності, які випускалися раніше і сьогодні
вже застаріли. На підприємстві закінчують розробку одно)
вального двигуна потужністю до 60 МВт, який нині
потрібен на енергетичному ринку. 

Таке вдосконалення і оновлення продукції, підвищення
її якості при одночасному зниженні затрат і цін не може не
зацікавити замовників. Тому «Зоря»)«Машпроект» упев)
нено почувається на ринку газових турбін і з оптимізмом
зустрічає новий день.

Досвід  ефективного
управління
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СТВОРЕННЯ
Сьогодні світ опинився на порозі
нового переділу сфер впливу, але
не військово!політичного, а еко!
номічного, у якому головними
дійовими особами будуть уже не
держави і навіть не блоки країн.
Новими учасниками цієї неоголо!
шеної війни стануть провідні
транснаціональні корпорації (ТНК),
а ставками в ній — нові ринки, тех!
нології і надприбутки.
Саме транснаціональні корпорації
є основним структурним елемен!
том економіки більшості країн
світу, рушієм її розвитку й підви!
щення ефективності. Сучасні гло!
бальні тенденції інтернаціона!
лізації виробництва і капіталу,
приватизації, стратегічних аль!
янсів і лібералізації зовнішньої
торгівлі поставили ТНК у центр
світового економічного розвитку.
Нині транснаціональні корпорації
посідають провідне місце в міжна!
родній торгівлі (на них припадає
дві третини світової торгівлі, а тре!
тину, що залишилася, становить
їхня внутрішня фірмова торгівля),
в іноземних інвестиціях, міжна!
родній фінансовій та військово!
технічній галузях, проведенні на!
уково!дослідних і дослідно!конст!
рукторських робіт. Враховуючи
тенденції глобалізації діяльності й
подальшого перерозподілу світо!
вих ринків і сфер впливу, можна
прогнозувати швидку появу нових
міжнародних суперкорпорацій, ут!
ворених шляхом злиття, поглинан!
ня чи об'єднання найбільших ком!
паній світу.

Володимир
САМОФАЛОВ,
кандидат юридичних
наук
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Експансія ТНК — феномен другої половини ХХ
сторіччя. Особливого розмаху цей процес набув в
останні десятиліття. Маючи в своєму розпоряд)
женні величезні фінансові можливості й могутній
економічний потенціал, корпорації впливають не
тільки на розвиток економіки країн, у яких вони
розташовані і в яких стали державами в державі,
але й на політичний курс цих країн, виступаючи ак)
тивними учасниками міжнародних відносин. Саме
транснаціональні корпорації задають тон у вирі)
шенні питань нового економічного й політичного
переділу світу і стоять на межі створення світового
наднаціонального уряду. Саме ТНК звикли
розв’язувати свої проблеми, не звертаючи уваги на
державні кордони, оскільки їхні інтереси кордонів
не мають. Створення у 1974 р. при Організації
Об'єднаних Націй спеціального Центру й Комісії з
ТНК та обговорення різних аспектів діяльності
корпорацій, як і окремих країн, на рівні спеціалізо)
ваних органів ООН свідчить про вагому роль
транснаціональних корпорацій у світовій політиці
й економіці 

За війнами й державними переворотами в країнах
Близького і Середнього Сходу та в Латинській Аме)
риці, а також змінами урядів у Європі й Азії прихо)
вані інтереси транснаціональних корпорацій. При)
бутки, які одержують при цьому ТНК, вимірюють)
ся не сотнями і навіть не мільйонами, а мільярдами
доларів США. Наприклад, використовуючи вели)
кий арсенал засобів впливу, які є в розпорядженні
американської транснаціональної корпорації «Рей)
теон», у 1994 р. їй вдалося вирвати у французької
компанії «Томпсон» півторамільярдну угоду про
спорудження радарів у Бразилії. Того ж року іншій
американській корпорації — «Боїнг» — вдалося
змінити на свою користь уже готову до підписання
угоду про продаж Саудівській Аравії французьких
пасажирських літаків на суму 4 млрд доларів.

Сьогодні ТНК Сполучених Штатів Америки за
обсягами й масштабами торгово)інвестиційної екс)
пансії випереджають провідні промислові й фінан)
сові компанії інших країн. Водночас цей розрив по)
ступово зменшується за рахунок посилення позицій
ТНК держав Західної Європи та Японії, а також по)
яви транснаціональних корпорацій у країнах, що
розвиваються. Показники діяльності провідних

ТНК світу свідчать про їхній величезний потенціал.
Наприклад, ринкова капіталізація деяких із них ста)
новить близько 450–500 млрд доларів, а щорічні об)
сяги продажів перевищують 150–170 млрд доларів.
Річний прибуток найбільших корпорацій практично
дорівнює бюджету України. Кількість країн, у яких
здійснюють свої операції філії й дочірні компанії де)
яких ТНК, перевищує кількість посольств, що їх ма)
ють за кордоном провідні держави світу, а чи)
сельність людей, чиє благополуччя тією чи іншою
мірою залежить від діяльності хоча б однієї великої
корпорації, відповідає чисельності населення таких
країн, як Словенія чи Македонія.

Захист різноманітних інтересів ТНК гарантують
численні служби безпеки. Так, кількість осіб, які
працюють у розвідувальних і контррозвідувальних
підрозділах однієї тільки американської транс)
національної корпорації «Дженерал моторз», прак)
тично дорівнює штату співробітників Федерально)
го бюро розслідувань США. Про високу якість
інформації, яку одержують ТНК від своїх служб
безпеки, свідчити той факт, що аналітики амери)
канської транснаціональної корпорації «Галф ойл»,
на відміну від ЦРУ, змогли за кілька місяців до по)
валення шаха Ірану передбачити його падіння. За)
вдяки отриманим даним компанія вчасно перенесла
свою діяльність з Ірану в інші країни, не зазнавши
збитків після антиамериканських виступів, які там
розпочалися.

Аналітики зазначають, що ХХІ століття стане
століттям боротьби за енергоносії. Це пов'язано з тим,
що нинішній щорічний видобуток нафти в обсязі
1,1–1,2 млрд т уже через два)три роки не задовольня)
тиме потреб світового ринку, тоді як можливості
різкого збільшення її видобутку досить обмежені. За
даними фахівців, запасів нафти в США залишилося
приблизно на 8–9 років, а газу — на 6–7 років при
нинішньому щорічному рівні видобутку (відповідно
370 млн т і 550 млрд куб. м). Разом з тим через 7–10
років, згідно з оцінками експертів, для підтримання
енергобалансу США змушені будуть ввозити вже не
500 млн т нафти на рік, як зараз, а близько 1,4 млрд т.
Ось чому найбільші енергетичні ТНК розгорнули
нині жорстоку боротьбу за енергоносії Близького
Сходу й Каспійського регіону. Причому провідні по)
зиції у цій боротьбі захопили американські трансна)
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ціональні кор)
порації. Навіть
п р о в е д е н н я
США антите)
рористичної
операції в Аф)
ганістані, крім
боротьби з
«Талібаном»
та «Аль)Каї)
дою», мало й
іншу, важливі)

шу стратегічну мету — створити американській кор)
порації «Юнокал» сприятливі умови для будівництва
газонафтопроводу з Туркменістану й Узбекистану че)
рез Афганістан до пакистанських портів на узбережжі
Індійського океану, а також прикаспійської нафти —
через Грузію і Туреччину — до середземноморських
портів. 

У разі здійснення цих планів американські ТНК
і США в цілому отримають не лише додаткові
енергоносії, але й сильний важіль тиску на країни
ОПЕК за допомогою здешевлення нафти. Крім
того, вони контролюватимуть своїх європейських
союзників, максимально мінімізуючи їхні претензії
на ресурси Каспію. До того ж зможуть залучити
європейських союзників до участі в антитерорис)
тичній операції не тільки в Афганістані, але й в
інших країнах: в Іраку, Ірані, Лівії, де американські
ТНК мають свої інтереси. 

Процеси переділу світового ринку відбуваються
не тільки в енергетичній, але й у металургійній,
хімічній, машинобудівній, транспортній і ко)
мунікаційній галузях. Ось чому для України досить
актуальним є питання, чим відповісти на виклик
ТНК, аби вони остаточно не поглинули її. Відповідь
може бути лише одна: для того щоб взаємодіяти з
ТНК в Україні й на світових ринках, потрібно ство)
рювати власні транснаціональні структури, як це
зробили Китай, Росія, Індія, Індонезія, Мексика,
Венесуела та ін. (крім промислово розвинених
країн, де існують сотні великих ТНК).

Разом з тим створити корпорації повного замк)
неного циклу, які займалися б видобутком сирови)
ни, її переробкою, виготовленням продукції та її
реалізацією, Україна може лише в окремих галу)
зях. Крім того, для цього потрібен час, хоча деякі
кроки в цьому напрямі вже зроблені. Так, на)
прикінці травня минулого року тодішній прем'єр)
міністр України А. Кінах в інтерв'ю газеті «Факты
и комментарии» заявив про можливість створення
в енергетичній галузі вертикально інтегрованої
компанії «Нафта України» на базі «Укрнафти»,
ЗАТ «Укртатнафта» і НПК «Галичина», яка б кон)
тролювала до 15% ринку світлих нафтопродуктів
нашої держави. 

У той же час цей процес може бути значно при)
скорений і навіть розширений у галузевому
спектрі, якщо залучити до створення ТНК парт)
нерів з інших країн. Для цього українські промис)
лові компанії, які співробітничають з іноземними
фірмами на основі спеціалізації та кооперування,
можуть організовувати з ними спільні структури й
вступати в стратегічні альянси. Світовій практиці
відомі факти створення подібних транснаціональ)
них корпорацій. Наприклад, уже кілька десятиліть
існують і активно проявляють себе на світових
ринках англо)голландські корпорації «Ройал)датч
Шелл» і «Юнілевер», а нещодавно шляхом злиття
утворилася американо)німецька автомобільна
ТНК «Даймлер–Крайслер». 

Сьогодні для великих господарських структур Ук)
раїни (станом на 01.01.2001 в Україні нараховувалося
майже 35 тис. корпоративних акціонерних об'єднань)
найпривабливішим варіантом створення міжнаціо)
нальних корпорацій може бути об'єднання ук)
раїнських компаній із російськими галузевими парт)
нерами, що, звичайно, не виключає можливості по)
яви й україно)американських, україно)канадських чи
україно)німецьких корпорацій. Утворення вітчизня)
них ТНК, у тому числі транснаціональних фінансо)
во)промислових груп за участю капіталу Росії та
інших країн СНД, може стати визначальним факто)
ром реінтеграції сегментів пострадянського еко)
номічного простору і має перспективи виходу на рин)
ки третіх країн. До того ж в Україні та Росії існує ба)
гато однопрофільних підприємств, які можуть,
об'єднавши зусилля й можливості та усунувши пара)
лелізм у роботі й конкуренцію між собою, створити
могутнє корпоративне об'єднання, здатне зайняти
серйозні позиції на зовнішніх ринках і конкурувати з
іншими ТНК. Тому створення україно)російських
транснаціональних корпорацій стане вагомим стиму)
лом як для розширення виробничих потужностей
структур, які ввійдуть до складу цих ТНК, так і для
збільшення їхніх фінансових показників. Це, у свою
чергу, сприятиме подальшій диверсифікації вироб)
ництва і нарощуванню темпів та обсягів продукції,
що випускається, а також дасть можливість ефектив)
ніше інтегрувати двосторонній економічний простір.

Певні кроки в цьому напрямі вже зроблені. Так, у
1994 р. були створені дві транснаціональні ком)
панії: україно)татарська «Укртатнафта» та україно)
російська «РУНО». У жовтні 1996 р. за участю Ук)
раїни й Росії підписано угоду про створення транс)
національної фінансово)промислової групи із за)
безпечення експлуатації й ремонту авіаційної
техніки цивільної авіації країн–учасниць СНД, а в
1999 р. організовано міжнародний консорціум «Се)
редній транспортний літак». Нещодавно
російський «Газпром» разом із Харцизьким труб)
ним заводом створили концерн «Сталь–тру)
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би–газ». Обговорюються питання про створення
україно)російських транснаціональних компаній
«Транснаціональна алюмінієва компанія» та
«Міжнародні авіамотори», а також корпорацій з ви)
пуску титану й титанового прокату, з виробництва
вантажних автомобілів. Водночас необхідно зазна)
чити, що становлення українських ТНК, незважаю)
чи на наявність відповідної правової бази, поки що
перебуває на початковому етапі, тоді як процес
створення таких структур набуває великих мас)
штабів в РФ, де багато провідних російських корпо)
рацій останніми роками посідають високі позиції в
рейтингу 500 найбільших ТНК світу.

Процесу створення сучасних українських ТНК
спільно з компаніями країн СНД можуть сприяти
такі документи, як Угода про сприяння у створенні і
розвитку виробничих, комерційних, кредитно)
фінансових і змішаних транснаціональних
об'єднань, підписана в квітні 1994 р. главами урядів
усіх країн–учасниць Співдружності, і Конвенція про
транснаціональні корпорації (ратифікована Верхов)
ною Радою України в липні 1999 р.), яку підписали
глави урядів Вірменії, Білорусі, Киргизії, Молдови,
Росії, Таджикистану й України. Ця Конвенція визна)
чає сутність, порядок створення і реєстрації транс)
національних корпорацій, державну підтримку та
стимулювання їхньої діяльності, відповідальність
учасників, право власності на прибуток і вироблену
продукцію, правові засади регулювання корпоратив)
них соціально)трудових відносин, порядок
розв’язання спорів тощо. Найважливішим моментом
Конвенції є те, що вона вводить у правове поле країн
СНД поняття «транснаціональної корпорації», яке
відповідає світовій практиці регулювання діяльності
ТНК, стимулює формування корпоративних струк)
тур із розміщенням основного підприємства в ба)
зовій країні, а його філій — у країнах, які приймають. 

Значний інтерес для потенційних учасників ТНК
становить закріплений Конвенцією комплекс за)
ходів державної підтримки корпорацій:

• передача в довірче управління корпорації чи її
учасникові державних пакетів акцій підпри)
ємств–учасників корпорації;

• зарахування заборгованості підприємства, акції
якого реалізуються на інвестиційних конкурсах, в
обсяг інвестицій, передбачених умовами інвес)
тиційного конкурсу для корпорації)покупця;

• надання державних гарантій для залучення
різних інвестиційних ресурсів, у тому числі із вико)
ристанням механізму застави; 

• скасування подвійного оподаткування учас)
ників корпорації на території країн, де діють корпо)
рація та її підприємства)учасники; 

• здійснення безмитного ввозу і вивозу устатку)
вання, продукції, робіт, послуг і переміщення
капіталу між учасниками корпорації; 

• надання банкам–учасникам корпорації, які за)
безпечують її інвестиційну діяльність, пільг щодо
зниження норм обов'язкового резервування та
зміни інших нормативів, а також інвестиційних
кредитів через Міждержавний банк (та іншої
фінансової підтримки для реалізації проектів кор)
порації).

Крім того, стимулюючим фактором для створен)
ня україно)російських транснаціональних корпо)
рацій може стати і можливість зменшення собівар)
тості продукції у зв'язку зі скасуванням для них
20)відсоткового спеціального імпортного мита, не
так давно введеного в Росії й Україні. А залучення
до участі в спільних ТНК російських енергетичних
компаній може зменшити тарифи на енергоносії та
ціни на продукцію, яка випускається, а також спри)
ятиме виходу цих міжнаціональних корпорацій на
світовий ринок.

Таким чином, створення українських транс)
національних корпорацій дасть можливість захис)
тити національні економічні інтереси, сприятиме
подальшому розвитку вітчизняних господарських
структур, інтернаціоналізації їхнього виробництва й
капіталу, інтеграції України у світову економіку та її
участь у глобальних трансформаційних процесах.
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Падіння «Енрону» сьогодні називають кінцем
епохи адміністративного капіталізму (managerial
capitalism), за якого вся влада в корпорації й лево)
ва частка доходів належали вузькому колу менед)
жерів вищої ланки. Експерти і рядові обивателі
вважають, що саме вони відповідальні за нещо)
давній біржовий обвал і мільярдні втрати інвес)
торів. Тепер на зміну адміністративному капі)
талізму повинна прийти нова епоха, яку вже
встигли охрестити епохою «розосередженого
капіталізму» (distributed capitalism). Через
5–10 років доходи і відповідальність рівно)
мірно розподілятимуться між усіма учасни)
ками корпоративної системи: керівництвом,
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2 грудня 2001 р. — дата, яка ні про що не говорить людині, далекій від бізне!
су. Проте економісти всього світу назавжди запам'ятали події цього дня, як і
загибель Всесвітнього торговельного центру 11 вересня. Тоді було оголошено
про банкрутство сьомої за величиною американської корпорації «Енрон Ко!
прорейшн». Вона назавжди увійшла в історію як компанія, керівництво якої
спекулювало на довірі акціонерів і власних співробітників. Пізніше виявило!
ся, що «Енрон» — це лише одна з багатьох великих західних компаній, що
зіпсували свою репутацію фактами шахрайства. Корпоративний колос похит!
нувся, а з ним величезне потрясіння пережили теоретики й практики ме!
неджменту усього західного світу. І це не дивно. Коли лихоманить компанію,
вартість активів якої перевищує обсяг річного доходу декількох десятків аф!
риканських країн, — тут не до жартів. Про те, як наслідки корпоративних
скандалів позначилися на стані світового ринку, ще довго сперечатимуться
економісти й фінансові аналітики. Однак з точки зору управління найціка!
вішим є ідеологічний вакуум, що виник на руїнах «Енрону» й поступово за!
повнюється новими концепціями, покликаними вивести корпорації зі стану
анабіозу й повернути їм довіру інвесторів.

Чи наступить нова епоха корпоративного управління?
РОЗОСЕРЕДЖЕНИЙ
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акціонерами й співробітниками [1, с. 74]. Однак
перехід до нової епохи, на думку західних екс)
пертів, можливий тільки після проведення ком)
плексної реформи управління компанією. По)пер)
ше, корпоративні культури повинні стати більш
відкритими й чесними. По)друге, право володіння
корпорацією має розподілятися між керів)
ництвом, акціонерами і рядовими співробітника)
ми. І по)третє, аналогічно повинні бути розосере)
джені відповідальність за діяльність корпорації й
процедура прийняття рішень. Ринок вимагає від
компаній удосконалення фінансової організації,
структури управління та практичного впровад)
ження етичних принципів ведення бізнесу. Оп)
тимісти стверджують: побоюючись налякати
клієнтів іміджем нечесного гравця, з одного боку,
й потрапити під урядові санкцій — з іншого, ком)
панії невдовзі адаптуються до нових умов. 

ВИТОКИ КРИЗИ
Корпорація «Енрон» утворилася у 1985 р.

внаслідок злиття двох газопровідних гігантів:
«ІнтерНорт» (IntherNorth) і «Х'юстон Нечурел
Гес» (Houston Natural Gas). Топ)менеджером ново)
створеної компанії, яка мала на той час найрозга)
луженішу на території США мережу газопроводів,
був призначений Кеннет Лей. Під керівництвом
цього талановитого менеджера «Енрон» незабаром
перетворився на світового торговця енергетични)
ми ресурсами. До 1994 р. корпорація зі штатом
співробітників у 21 тисячу осіб була найбільшим
постачальником природного газу й електрики в
США, Канаді й Великобританії, володіла
власністю й обслуговувала споживачів у 40
країнах світу. Крім того, «Енрон» активно освою)
вав ринки вугілля, металу, паперу, хімікатів та оп)
тико)волоконних технологій. Біржова вартість
акцій компанії із 1990 по 2000 р. виросла більш ніж
у дев'ять разів, а заявлений річний прибуток у
2000 р. становив $100 млрд. Однак далеко не все
йшло так добре, як показували корпоративні звіти.
У жовтні 2001 р. корпорація вперше повідомила
про свої фінансові втрати в розмірі $638 млн, а че)
рез місяць керівництво «Енрону» визнало, що про)
тягом п'яти років приховувало втрати корпорації,
які з 1997 р. становили $587 млн. Ендрю Фастоу,
головний фінансовий менеджер «Енрону», вико)
ристовував порівняно нескладну схему. Сегменти
корпорації, які зазнавали збитків, продавали
спеціально створеним для цієї мети юридичним
особам, а гроші, «виручені» від трансакцій, припи)
сували до загального прибутку «Енрону». До
кінця листопада акції «Енрону» подешевшали з
$83 до менш ніж $1 за штуку, а сама корпорація, не
зумівши розплатитися з кредиторами, оголосила

про своє банкрутство. Протягом наступних міся)
ців з'ясувалося, що схеми, подібні до енронівських,
застосовували сотні великих компаній, більшість з
яких працювали на ринку високих технологій. Два
провідних телекомунікаційних оператори США —
«ВорлдКом» (WorldCom Inc.) і «Глобал Кроссінг»
(Global Crossing) — також змушені були оголосити
про банкрутство. Втративши значну частину
клієнтів, фактично розпалася найбільша ауди)
торська компанія «Андерсен», фахівці якої прово)
дили лише поверховий аналіз бухгалтерських до)
кументів «Енрону» та ще декількох сумнівних
компаній, свідомо не звертаючи уваги на «чорну»
бухгалтерію.

Мало хто знає, що енронівський скандал мав не)
сподіване продовження в Старому Світі, де ком)
панії також вдавалися до бухгалтерських махінацій
із метою підвищення котирувань своїх акцій. У
центрі уваги опинилися телекомунікаційні корпо)
рації, на які впала підозра в багаторазовому зави)
щенні вартості своїх активів. Не зовсім чистим на
руку виявився знаменитий концерн «АВВ»,
керівництво якого протягом 1998–2000 рр. припи)
сувало до валового прибутку доходи, отримані від
продажу підприємств і нерухомості, що належали
концерну. Іноді європейські компанії додавали до
свого доходу прибутки підприємств, які лише част)
ково їм належали.

Для світової економіки скандал навколо корпо)
рацій, які приховували свої збитки, мав жахливі
наслідки. Уже до середини 2002 р. котирування
акцій найбільших американських концернів зни)
зилися у середньому на 33%, тоді як компанії, що
працювали в галузі високих технологій, втратили
70% вартості своїх цінних паперів. Європейським
корпораціям, які й без того хронічно страждали на
мільярдні заборгованості, стало ще складніше шу)
кати інвесторів. У складній ситуації опинилися
аудиторські й консалтингові фірми, які втратили
довіру своїх клієнтів. Тисячі рядових спів)
робітників збанкрутілих компаній залишилися
без роботи й надії на високу корпоративну пенсію.

ПЕРЕБУДОВА ПО�АМЕРИКАНСЬКИ
«Вони згрішили, а ми покарані», «Вони за)

довольняли власні амбіції, а не дбали про розви)
ток компаній», «Їх більше цікавила ілюзорна
вартість акцій, а не реальні успіхи підприємств»,
«Єдиним їхнім стимулом була жадібність» — це
далеко не найжорсткіші випади західної преси на
адресу людей, які стояли біля керма найбільших
корпорацій і лише рік тому були національною
гордістю економічно розвинених країн.

Ще кілька років тому у багатьох американських
фірмах заробітна плата топ)менеджера безпосерд)

Бізнес' 
Академія



74

ньо залежала від біржового курсу акцій компанії.
Така практика призвела до того, що більше двох
сотень корпорацій заради збагачення своїх босів
навмисне жонглювали вартістю цінних паперів.
Останні, до речі, нерідко плутали корпоративну
кишеню з власною. Результати розслідування
діяльності компанії «Енрон» показали, що лише
за рік до банкрутства 140 провідних менеджерів
компанії розподілили колосальну суму в $680 млн,
з яких $67 млн отримав особисто Кеннет Лей. До)
недавна топ)менеджери часто брали багато)
мільйонні пільгові позики у власних компаній.
Так, Берні Ебберс, глава корпорації «ВорлдКом»,
одержав понад $366 млн у вигляді таких кредитів,
при цьому його нітрохи не бентежило звільнення
майже 10 тисяч співробітників компанії, яке про)
водилося в той самий час [2, с. 57]. Обурення
європейців і американців викликала також систе)
ма «золотого парашута», яку використовували ба)
гато компаній. Її суть полягає у тому, що топ)мене)
джер, який іде у відставку, неофіційно отримує
значні відступні. Одним із рекордсменів у цій
сфері виявився лідер корпорації «АВВ» Персі
Барневік (Percy Barnevick), який, ідучи на пенсію,
отримав $80 млн від своєї компанії.

Аналітики підрахували, що за останнє деся)
тиліття рівень заробітної плати переважної біль)
шості співробітників великих західних компаній
збільшився на 36%, а їхніх керівників — на 340%.
Водночас це не могло не призвести до виділення
вищого керівництва в окрему привілейовану кас)
ту. Одержуючи винагороду в 411 разів більшу, ніж
у рядових співробітників компанії, користуючись
особистими літаками, яхтами й дорогими авто)
мобілями, головні менеджери створювали безод)
ню, по один бік якої стояли вони самі, а на іншому —

решта корпоративних службовців [3, с. 72].
У середовищі штатних співробітників
фірм подібний вододіл породжував не)
довіру до дій начальства, згубно позна)
чався на згуртованості колективу.

Діяльність корпоративного керів)
ництва, яка теоретично повинна слугува)
ти інтересам інвестора, на практиці вий)
шла з)під контролю акціонерів. До ен)
ронівського скандалу власникам цінних
паперів, як правило, не дозволяли бути
присутніми на засіданнях Ради дирек)
торів, і навіть мінімальна інформація про
те, що відбувається за закритими двери)
ма, надавалася дуже рідко. Зазвичай хто)
небудь із членів правління потім висту)
пав перед акціонерами з короткою до)
повіддю, яка висвітлювала «генеральну
лінію» політики компанії. Разом з тим
відповідні рішення зборів акціонерів

правління компаній виконували або формально,
або зовсім ігнорували.

Ефективність роботи самих зборів правління та)
кож піддавали сумніву через домінуючу роль топ)
менеджера в прийнятті рішень. До кінця 1990)х
років Рада директорів у великій американській
компанії фактично перетворилася на різновид
консультативного органу, який рідко збирався.
Приміром, правління американської корпорації
«Оракл» (Oracle Corp.) — ще однієї фірми, яка
прославилася фінансовими махінаціями, — засіда)
ло у повному складі лише п’ять разів на рік. Але
навіть під час цих зборів члени правління тільки
висловлювали своє схвалення щодо рішень голо)
вного менеджера компанії.

Така ситуація потребує глибоких і рішучих
змін. Американські та європейські економісти,
політики й експерти вже запропонували ком"
плекс реформаційних заходів, які стосуються не
лише корпорацій, а й економічної моделі в ціло"
му. Якщо прогнози здійсняться і впродовж най"
ближчих років реформи втілять у життя, ринко"
вий механізм епохи розосередженого капіталіз"
му матиме такі риси:

1. Повноваження і майнове становище топ"ме"
неджера компанії обмежене. Акціонери вплива"
ють на управління компанією. 

Оплата послуг головних менеджерів істотно
знизиться, а умови їхньої праці лише незначною
мірою відрізнятимуться від умов праці менед)
жерів середньої ланки. Директори компаній по)
винні будуть попрощатися із власними літаками й
вишуканими офісами. Розмір їхніх заробітків за)
тверджуватимуть акціонери компанії, здатні не)
упереджено оцінити ефективність роботи началь)
ства. Таким чином, межа між керівниками і
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співробітниками фірми поступово зітреться, а на
зміну їй прийде нова концепція корпорації, колек)
тив якої, не розділений занадто високим майно)
вим бар'єром, відчуватиме себе єдиною командою.
У цьому разі топ)менеджер відіграватиме роль
першого серед рівних (primus inter pares). Керів)
ник компанії повинен буде залишати свою посаду
після десяти років перебування на ній або після
досягнення сімдесятирічного віку, а також істотно
зменшаться його повноваження у сфері уп)
равління фірмою. Найважливіші стратегічні
рішення прийматимуться після всебічного обго)
ворення на Раді директорів, більшість у якій ма)
ють складати представники власників компанії
або вони самі. Правління повинно збиратися не
менш як 24 рази на рік. Під час засідань важливо
регулярно проводити самооцінку роботи прав)
ління, у ході якої члени Ради директорів анонімно
характеризуватимуть ті чи інші прийняті рішення
з питань управління компанією. Підвищення ролі
інвесторів і реорганізація роботи правління ви)
ключать можливість узурпації влади й зведуть до
мінімуму імовірність нецільового використання
корпоративних коштів. І керівники компаній, і
Рада директорів будуть всебічно висвітлювати
свою діяльність у відповідних загальнодоступних
документах, діяти в атмосфері відкритості й прий)
мати тільки ті рішення, які не суперечать мораль)
но)етичним нормам.

2. Рядові співробітники корпорації залучені в
процес прийняття рішень і мають частку у во"
лодінні корпорацією.

На думку експертів, відповідальність за
діяльність корпорації повинна рівномірно роз)
поділятися не тільки по горизонталі серед вищого
управління й власників, але й по вертикалі. У
західному діловому світі все частіше лунають голо)
си людей, які впевнені у тому, що ефективне сучас)
не управління можливе тільки за умови залучення
в процес прийняття рішень усіх працівників ком)
панії. Експерти вважають, що рядові співробітники
здатні контролювати дії керівництва набагато кра)
ще, ніж незалежні акціонери. Крім того, їхня участь
може значно підвищити ефективність корпоратив)
ного управління. Деякі фірми намагаються засто)
сувати ці принципи на практиці. Наприклад, у ком)
панії «Спрингфілд» (Springfield ReManufacturing
Corp.) уже багато років проводяться щотижневі на)
ради, під час яких менеджери й керівники обгово)
рюють зі своїми підлеглими політику компанії в
тих чи інших сферах її діяльності. Співробітники
фірми «Спрингфілд» відвідують спеціальні
тренінги, на яких кваліфіковані фахівці навчають
їх розбиратися у фінансових документах. Зі стати)
стичною інформацією про діяльність компанії, яка
постійно поновлюється, може ознайомитися ко)

жен, оскільки таблиці й діаграми вивішуються на
спеціальних дошках. Головний менеджер «Спринг)
філд» Джек Стік (Jack Stack) вважає, що подібна
практика сприяла різкому підвищенню ефектив)
ностві управління. У фінансовій компанії СЕІ (SEI
Investments Co) пішли ще далі, створивши спеціаль)
ну гарячу лінію, за якою працівники могли б
повідомляти про випадки шахрайства. У цій же
компанії співробітникам надали можливість
купувати акції зі значною знижкою. На думку ке)
рівництва, цей крок розвиватиме почуття відпо)
відальності в підлеглих. 

3. Аудиторська і консалтингова діяльність
відкрита і неупереджена.

Особливу увагу звертають нині на реформуван)
ня діяльності аудиторських і консалтингових
фірм, репутацію яких дуже «підмочили» останні
скандали. Так, лише за місяць до банкрутства «Ен)
рону» 13 із 16 найкращих аналітиків Нью)
Йоркської фондової біржі радили вкладати гроші
в акції цієї компанії. Біржові аналітики часто
одержували величезні хабарі за позитивні прогно)
зи стосовно діяльності тієї чи іншої корпорації.
Відомі також випадки грубого тиску на занадто
принципових фахівців. Значна кількість пре)
тензій висувалася і до аудиторів, які замовчували
реальний стан справ у компанії, яку перевіряли.
Втім, самі аудитори заявляють, що регламент зо)
бов'язує їх зберігати конфіденційність отриманих
даних. Очікується, що найближчим часом прави)
ла стануть демократичнішими, а самі аудиторські
фірми, щоб уникнути фактів корупції, не зможуть
більше п'яти років підряд перевіряти одну й ту са)
му компанію.

4. Свідомість інвесторів реалістична.
Як це не парадоксально, але значну частину про)

вини за біржовий обвал економісти схильні по)
кладати на інвесторів. Блискавичний розвиток
високих технологій у 90)ті роки ХХ ст. викликав у
суспільстві справжню ейфорію. Власники акцій
очікували від компаній такого ж блискавичного
зростання й прибутковості. У результаті, було
встановлено невидиму планку, не досягаючи якої
компанія ставала нецікавою інвесторам і вони
прирікали її на вгасання. Тому компанії у будь)
який спосіб намагалися підвищувати свої рейтин)
ги. Виник так званий ефект «міхура від жуйки»,
коли індекс NASDAQ у 2000 р. досяг рекордної по)
значки — 5048,6 пунктів, щоб до травня 2001 р.,
після хвилі банкрутств, опуститися до 1713. Та)
ким чином, споживачам варто усвідомити, що
«поле чудес» буває тільки в казках.

Необхідно відзначити, що такі грандіозні зміни
в системі управління корпораціями не лише дек)
ларують на сторінках ділової преси, але й посту)
пово втілюються в життя. Наприклад, улітку цьо)
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го року керівництво Нью)Йоркської фондової
біржі ухвалило регламент, який зобов'язує за)
реєстровані фірми погоджувати з акціонерами всі
свої плани щодо цінних паперів. Відтепер
більшість голосів у правліннях повинні мати неза)
лежні члени Ради директорів, причому лише вони
прийматимуть рішення про призначення тієї чи
іншої особи на посаду головного менеджера та про
розмір його заробітної плати.

Разом із тим Конгрес США, не на жарт стурбо)
ваний великомасштабними фінансовими махіна)
ціями, ухвалив Акт Сарбейнса–Окслі, відповідно
до якого головні менеджери 14 тисяч амери)
канських компаній повинні особисто завіряти
бухгалтерську документацію або повідомляти про
наявні фінансові труднощі. Були введені обме)
ження, які стосуються повноважень і прав топ)ме)
неджера. Зокрема, тепер вони зобов'язані поверта)
ти преміальні, якщо зазначені в звіті доходи ком)
панії не відповідають дійсності. Пільгові кредити,
які раніше надавалися керівництву компаній, бу)
дуть заборонені. Згідно з новими правилами юри)
сти, які працюють на корпорацію, повинні звітува)
ти не перед головним менеджером, а перед збора)
ми правління. 

ПАНАЦЕЯ ЧИ УТОПІЯ?
Однак у нової доктрини вистачає й критиків,

першою жертвою яких стали наведені вище регла)
менти й законодавчі акти. Аналітики відзначають,
що для такої кардинальної перебудови в уп)
равлінні корпораціями потрібен багаторічний
процес адаптації до нинішніх законів і впровад)
ження в практичне життя компаній. Водночас
фахівці медіакомпанії «МакГроу)Хілл» (McGraw#
Hill Companies) стверджують, що влада не послідо)
вна й недостатньо рішуча в своїх діях [4, с. 26].
Спостерігачі жорстко критикують окремі поло)
ження нового законодавства. На сторінках авто)
ритетного британського журналу «Економіст»
(The Economist) відзначалося, що від вимоги візу)
вати корпоративну бухгалтерію постраждає на)
самперед «дрібна рибка». Річ у тім, що більшість
топ)менеджерів, довідавшись про новий законо)
давчий акт, зобов'язали менеджерів середньої лан)
ки відповідати за всі рахунки, які надсилаються до
штаб)квартири. Таким чином, навіть займаючись
махінаціями, керівництво одержало можливість
перекласти відповідальність за них на своїх під)
леглих [5, с. 49].

Нове американське законодавство викликало
невдоволення європейських ділових кіл. Най)
більші корпорації Старого Світу вже багато років
працюють на території Сполучених Штатів Аме)
рики і тому тепер зобов'язані підкоритися вимо)

гам американського Конгресу. Однак певні вимо)
ги нового законодавчого акта суперечать деяким
положенням європейського законодавства.

Цілком природно, що спроби реформувати кор)
поративне управління викликали різкі протести
керівників компаній, які не збираються здавати
свої позиції. Топ)менеджери обвинувачують владу
й засоби масової інформації у необґрунтованому
розпалюванні пристрастей навколо корпорацій,
ставлячи в однакові умови закоренілих шахраїв і
чесних професіоналів. На думку корпоративного
керівництва, у цивілізованих країнах розпочалося
справжнє полювання на відьом. Менеджери
стверджують, що, втративши принцип єдинона)
чальності, корпоративне управління стане не)
ефективним, а запланована реформа може
підірвати престиж професії менеджера, і талано)
виті керівники залишатимуть свої посади. Дійсно,
колишні керівники збанкрутілих корпорацій, такі
як Кеннет Лей, Берні Ебберс та ін., були обдарова)
ними професіоналами, лідерами, що зуміли пере)
творити свої компанії на величезні транс)
національні імперії. Одержуючи надприбутки, ці
люди несли неймовірний тягар відповідальності.
Чи будуть такими ж відданими своїй справі топ)
менеджери нового покоління, зв'язані куди
більшою кількістю обмежень, — поки невідомо.

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

 №
 3

/
2

0
0

3

Бізнес' 
Академія



77

Що стосується побудови відкритої корпоратив)
ної культури, то багато керівників вважають, що
повністю висвітлювати свою діяльність і водночас
дотримуватися комерційної таємниці буде дуже
складно. Менеджери побоюються, що в атмосфері
моди на відкритість фірми)конкуренти у кращому
разі зіштовхнуться з перманентним витоком
інформації, а в гіршому — намагатимуться дискре)
дитувати одна одну перед споживачами.

Насторожує і той факт, що в запропонованих
змінах корпоративного управління немає, по суті,
нічого нового. Від розширення влади вищих поса)
дових осіб корпорацій американські економісти
застерігали ще півстоліття тому. Етичне повод)
ження у бізнесі, про яке так багато зараз говорить)
ся, уже давно сформульоване в принципах так
званої прикладної етики, згідно з якими жодне
ділове рішення не може прийматися, якщо воно
не відповідає загальноприйнятим нормам моралі
[6]. Ще у 80)ті роки минулого століття на цю тему
було написано десятки монографій, автори яких
зробили блискучу кар'єру в бізнес)коледжах
Європи й Америки.

Цікаво, що заходи, заплановані для реорганізації
корпоративного управління, дуже нагадують прин)
ципи соціальної відповідальності корпорації, сфор)
мульовані ще в середині 1990)х років. Нагадаємо,
що суть цієї доктрини полягає в тому, що корпо)
рація повинна прислухатися до вимог суспільства,
дотримуватись етичних норм ведення бізнесу,
якості продукції та послуг, екологічної безпеки й
соціальних гарантій. Саме на відповідальності ком)
панії перед акціонерами, споживачами і трудовим
колективом акцентували увагу теоретики цієї док)
трини. Про свою прихильність до принципів
соціальної відповідальності заявила більшість ве)
ликих європейських і американських корпорацій.
Однак недавні скандали показали, що ці фірми бу)
ли соціально відповідальними тільки на крейдова)
ному папері прес)релізів. Наприклад, компанія
«Ксерокс», яка однієї з перших підняла прапор
соціальної відповідальності, заплатила цього року
штраф у $10 млн за участь у фінансових
махінаціях. Ще один адепт цієї доктрини і борець
за екологічно чисті технології — компанія «Форд
Мотор» — виплачує зараз астрономічну суму в $1,7
млрд компенсацію співробітникам, які постражда)
ли від застосування на виробництві азбесту.

Ці приклади свідчать про те, з якою легкістю
керівництво компаній створювало видимість
відкритості й чесності, повідомляючи в грамотно
складених корпоративних звітах тільки про ту
інформацію, у якій воно було зацікавлене. Тому
існує небезпека, що керівництво компаній,
«фільтруючи» інформацію, лише створить ви)
димість відкритості своїх дій.

Очевидно, виправити становище здатне тільки
нове покоління менеджерів, виховане в дусі мо)
рально)етичних принципів ведення бізнесу. На
щастя, певні зрушення в цій сфері вже є. Сьогодні
ділова етика — один із найважливіших предметів
у американських бізнес)коледжах. До наявних на)
вчальних програм із фінансової діяльності вво)
дяться курси, на яких студентів навчають
розпізнавати в бухгалтерських документах сліди
фінансових махінацій. Змінилися й самі студенти.
«Лише два роки тому студентські містечка були
наповнені розмовами про нові ідеї в галузі елек)
тронного бізнесу та гігантські оклади головних
менеджерів. Тепер, з початком нового навчального
року, тільки й чути: етика, відкритість, моральні
цінності, соціальна відповідальність». Викладачі
бізнес)шкіл відзначають, що студенти почали з
підозрою ставитися до тих видів бізнесу, які при)
носять швидкі й легкі гроші [7, с. 64].

Навіть якщо такі погляди майбутніх менеджерів
і не данина швидкоплинній моді, пройде ще де)
сять–п'ятнадцять років, перш ніж молодь стане за
штурвал управління найбільшими корпораціями.
А до того часу західна громадськість сподівається
на свідомість керівників компаній і законодавців.
Хто знає, чи виправдаються вони?
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Проблеми безпеки акту)
альні не тільки для тих видів
діяльності, у яких використо)
вується техніка, а й для тих, у
яких відбувається контакт
«людина—людина», особливо

в умовах, небезпечних для життя (наприклад, у
роботі слідчого чи лікаря). Однак у суспільній
свідомості, політиці та певною мірою у психо)
логічній науці переважало досить вузьке уявлен)
ня про безпеку суспільства і людини. Безпекою
вважали захищеність людини (суспільства) від
фізичної загрози. У центрі уваги при цьому опи)
нялися інтереси держави і її інститутів, тоді як по)
треби та інтереси людини відсувалися на задній

план. Інакше кажучи, це поняття пов’язували із
захистом державних секретів.

Перегляд пріоритетів в інтерпретації проблеми
безпеки і перенесення їх з інтересів держави, що
звичайно сприймалися відособлено від потреб
людини, на інтереси самої людини викликали не)
обхідність розробки нового аспекту цієї пробле)
ми — безпеки психологічної.

Лінгвістичний аналіз показав, що в суспільній
свідомості поняття безпеки пов'язується не
стільки з відсутністю загрози, скільки зі станом,
почуттями і переживаннями людини. Наприклад,
у словнику С. І. Ожегова (1992) безпека визна)
чається як «положення, при якому не загрожує
небезпека кому), чому)небудь». Остання існує
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Психологічні аспекти безпеки традиційно пов'язують із психологією
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авіаційної — виявилося, що психологічні аспекти безпеки оператора
чи пілота не менш нагальні.
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завжди чи майже завжди й у певних межах може
набувати позитивного значення, перетворюючись
на одну зі складових необхідної активності люди)
ни. Небезпеки, стреси, проблеми, конфлікти не
лише неминучі, але і до певної міри корисні,
оскільки відіграють і мобілізуючу роль у діяль)
ності, спілкуванні й поведінці людей.

Отже, безпека — це швидше не відсутність не)
безпеки, а встановлення захисту від неї. Вона є
однією з умов самовизначення, саморозвитку
суб'єкта (особи, спільності людей). Суб'єктами і
разом з тим об'єктами безпеки виступають люди,
групи людей, суспільство, держава.

Системоутворюючою основою заходів для га)
рантування національної безпеки є сукупність
збалансованих інтересів людини, суспільства і
держави в усіх сферах життєдіяльності. Вони

визначені концептуально. Інтереси
людини полягають у реалізації кон)
ституційних прав і свобод, гаранту)
ванні особистої безпеки, підвищенні
якості і рівня життя, фізичному, ду)
ховному й інтелектуальному розвит)
кові суб'єкта; інтереси суспільства — у
зміцненні демократизації, державо)
творенні і досягненні суспільної зго)
ди. Інтереси держави визначаються
непорушністю конституційного ладу і
суверенітету, територіальною ціліс)
ністю, політичною, економічною і
соціальною стабільністю, розвитком
рівноправного і взаємовигідного спів)
робітництва.

Таким чином, механізм гарантування
безпеки заснований на врахуванні

національних інтересів, внутрішніх і зовнішніх за)
гроз цим інтересам і на створенні системи заходів
для виявлення й усунення загроз. Останні можуть
проявлятися у політичній, військовій, еко)
логічній, економічній, інформаційній, психо)
логічній та інших сферах.

Очевидно, національна безпека виступає умо)
вою історичного розвитку народів і створених ни)
ми держав. У свою чергу, критерієм історичного
успіху нації є її чисельність, контрольована тери)
торія (як розмір, так і якість) і ступінь поширення
мови. Останнім часом державні кордони не захи)
щають від інформаційної, культурної і еко)
номічної експансії.

Радянський Союз програв «холодну війну» че)
рез хронічне відставання від США у створенні су)
часних інформаційних технологій. Не аналізуючи
причини такого відставання (вони відомі з часів
заборони кібернетики), констатуємо, що для по)
ширення англійської мови в Євразії виявилося
достатньо світового лідерства США в галузі
інформаційних технологій, апогеєм розвитку
яких став Інтернет.

Психологічна безпека — це такий стан сус)
пільної свідомості, у якому суспільство в цілому і
кожна людина зокрема сприймають існуючу
якість життя як адекватну і надійну, оскільки вона
створює реальні можливості для задоволення осо)
бистих і соціальних потреб громадян нині і дає їм
підстави для впевненості в майбутньому. Психо)
логічний підхід до проблеми безпеки має як са)
мостійне значення (коли йдеться про суб'єктивне
сприйняття громадянами становища в суспільстві
в цілому), так і значення важливого додаткового
аспекту (коли це стосується інших видів безпеки —
військової, правової чи екологічної). Усі ці види
безпеки когнітивно й емоційно відображаються на
зовнішності людини.
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Запропоноване розуміння психологічної безпе)
ки має системний характер і залежить від усіх
об'єктивних умов життя людини в сучасному
суспільстві. Воно відображає психологічний стан
суспільства, який, у свою чергу, можна описати за
допомогою різноманітних показників, зокрема та)
ких, як показники психічного здоров'я населення,
статистика самогубств та ін.

Психічне здоров'я пов'язане з індивідуально)
мотиваційною реалізацією індивідами своїх
соціальних, психологічних і фізичних можливос)
тей. Це поняття виражає визначену орієнтацію
людини в напрямку власної безпеки. Однак у
соціумі відсутня позитивна мотивація здоров'я,
яка через низький рівень культури не посіла
гідного місця в ієрархії потреб людини і тому мо)
же розглядатися як одна із загроз розвитку
суспільства.

Спираючись на викладене розуміння психо)
логічної безпеки, ми можемо говорити про зміст
поняття інформаційно)психологічної безпеки.

Як відомо, нове століття називають століттям
інформатики. Цим підкреслюється не тільки ор)
ганізація усього життя у наш час, але й те, що
життєздатність сучасного суспільства залежить
від його інформаційного забезпечення. Ми визна)
чили, що безпека суспільства і людини полягає у
стабільності їхніх становищ, а психологічна
безпека — у відображенні цього становища у
свідомості. Тому інформаційно)психологічну без)
пеку можна розглядати з позиції впливу інфор)
маційної системи на суспільну й індивідуальну
свідомість, що відображає відносини суспільства і
громадян нині і в майбутньому (див. табл. 1). Під
впливом інформаційної системи ми маємо на
увазі найширше коло процесів: формування або
руйнування тих чи інших моральних, ідео)
логічних і політичних цінностей, включаючи
інформаційну політику держави, систему освіти,
діяльність ЗМІ, події культурного життя, масові

явища та ін. Інформаційно)психологічна безпека
(ІПБ) — це відсутність небезпеки інформаційних
впливів. Саме активний соціальний суб'єкт і його
психіка зазнають безпосереднього впливу інфор)
маційних факторів, які, трансформуючись через
його поведінку, дії (чи бездіяльність), дис)
функціонально впливають на соціальні суб’єкти
різної системно)структурної і функціональної ор)
ганізації (рис. 1).

Що ж спричинило виникнення проблеми ІПБ?
Реформування суспільства і перехід до ринкових
відносин різко активізували інформаційно)ко)
мунікативні процеси, які здійснюються опосеред)
ковано через ЗМІ і безпосередньо — у міжосо)
бистісній і груповій взаємодії. До чинників, які
безпосередньо впливають на ІПБ, варто віднести:

1) політичні:
• зміна геополітичної обстановки;
• руйнування командно)адміністративної сис)

теми;
• розширення міжнародного співробітництва

України на основі відкритості сторін;
• недостатній рівень політичної, правової та

інформаційної культури в суспільстві;
2) соціально"економічні:

• труднощі перехідного періоду;
• зниження життєвого рівня населення та ін.;
• зростання безробіття;
• дезінтеграція колишньої соціальної структури;
• майнова поляризація у суспільстві;
• ескалація алкоголізму, наркоманії, прости)

туції та ін.;
3) соціально"психологічні:

• деформація системи норм;
• неадекватна оцінка національних культурних

та історичних традицій;
• поява нових засобів впливу на свідомість;
• деструктивна роль нетрадиційних конфесій;
• ослаблення найважливіших соціокультурних

інститутів держави — науки, освіти, культури;
• поява великої кількості перших осіб;
• відсутність сформованих психологічних ме)

ханізмів захисту від маніпулятивних впливів у
переважної більшості населення та ін.

Аналіз чинників, які охороняють інформаційно)
психологічну безпеку суспільного суб'єкта, дає
можливість виявити результат впливів, що насам)
перед стосується стійкості базових утворень особи.

Природа впливів, які порушують безпеку
людини, може бути різною, але особливість
інформаційних впливів на свідомість людини по)
лягає в тому, що через свою універсальність вони
можуть становити загрозу для будь)якого виду
безпеки.

Перша сторона розглядає людину як особис)
тість — індивіда, який має свідомість і зазнає різно)
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Рис. 1. Фактори дієвості маніпуляції свідомістю
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манітних маніпулятивних впливів, інформаційних
за своєю природою. Вони формують морально)
психологічну атмосферу, що може призводити до
соціальної й особистісної дезадаптації.

Друга сторона ставиться до людини як до
суб'єкта політичного життя, носія певного світо)
гляду, що володіє правосвідомістю, менталітетом,
духовними ідеалами і ціннісними настановами.
Життєва поведінка громадянина залежить від йо)
го довіри до влади. Формування довіри є основ)
ним політичним завданням влади, яка прямо чи
опосередковано використовує усі ЗМІ, що пере)
бувають у її розпорядженні. Поведінка громадя)
нина може набувати як гострих форм конфлікту,
екстремізму, так і політичної байдужості.

Третя сторона передбачає аналіз інформаційних
впливів на організовані чи неорганізовані групи
людей, мета яких — викликати конфліктну по)
ведінку в гострих життєвих ситуаціях (на страйках,
мітингах). Найбільше під маніпулятивні впливи
підпадають соціально незахищені прошарки насе)
лення, оскільки вони відчули на собі систему за)
ходів тоталітарного режиму, спрямованих на ран)
жирування рефлексивних механізмів свідомості,
що робило їх слухняними виконавцями чужої волі.

Наукове вживання поняття ІПБ може бути кори)
сним як для людини, так і для соціальних суб'єктів.
Це пов’язано з тим, що, по)перше, поняття «безпе)
ка» і «захист» завжди несуть у собі особистісний
зміст, а по)друге, захищеність пов’язується із по)
няттям адаптації, стійкості, стабільності, упорядко)
ваності. Такі поняття можуть бути покладені в ос)
нову розробки критеріїв ІПБ.

Узагальненою характеристикою, що реагує на
незахищеність, є зміна тривожності як психічного
стану. Таким чином, стан безпеки завжди суб'єк)
тивний.

Протидія загрозам ІПБ пов'язана з урахуванням
і аналізом усіх інформаційних чинників, що впли)
вають на цілісність і розвиток людини. Разом з
тим цілісна, творча й здатна до саморозвитку
людина сама є гарантом власної інформаційно)
психологічної безпеки. Це досягається завдяки
виробленню звички до діалогу, можливості вибо)
ру різних видів діяльності й наданням всебічної
підтримки плюралізму і демократичним ціннос)
тям із боку офіційних інститутів.
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Після розпаду Радянського Союзу суспільний
устрій країн СНД розвивався дуже своєрідним
шляхом. Усупереч універсальним законам, за яки)
ми відбувалися політичні й економічні трансфор)
мації цих держав, на їх території рецепти західних
політологів діяли неефек)
тивно. Іноді здавалося, що
там взагалі погано спра)
цьовують (або спрацьову)
ють у протилежному на)
прямі) давно відкриті еко)
номічні закони, які широ)
ко використовуються в
усьому світі. Незважаючи
на створення загально)
прийнятої правової бази
демократичних перетво)
рень, власне демократич)
ний процес, навіть якщо
його штучно підживлюва)
ли внутрішні й зовнішні
фінансові вливання, роз)
вивався мляво й на дея)
ких територіях (напри)
клад, у Центральній Азії)
набував невпізнанних і
малозрозумілих форм.
Моральні засади цих сус)
пільств складалися із су)
міші місцевих звичаїв, за)
лишків соціалістичних
уявлень про справедли)
вість та право сильного на
виживання. 

Така ситуація була незрозумілою для західних
експертів, які намагалися міряти події на свою
мірку. Їхні уявлення про відмінності між конку)
рентними соціально)економічними системами і,
відповідно, про своєрідність стартових умов у
країнах Співдружності під час переходу до ринко)
вого суспільства тривалий час залишалися тільки
теоретичними. Тому десятилітній період перетво)
рень, переповнений помилками, прорахунками й

нечастими успіхами у вирішенні унікальної за)
дачі у новій системі відносин, побудованій на
ринкових основах, приніс дуже скромні й непере)
конливі результати.

Однак сьогодні можна з упевненістю говорити
не тільки про втрачені у
результаті цього процесу
можливості, але й про
помітну розбіжність век)
торів розвитку колишніх
радянських республік під
впливом не тільки зов)
нішніх, а й внутрішніх
факторів, насамперед на)
ціональних, географічних
і геологічних.

Проте країни СНД ма)
ють у своєму розвитку
багато спільного, що обу)
мовлено схожістю стар)
тових позицій. І цей дос)
від, спільний для багатьох
пострадянських держав,
становить значний інте)
рес і в сфері сучасного
державного будівництва,
і в соціальному розвит)
кові, і в процесі всебічних
суспільних перетворень.
Аналіз цього досвіду до)
поможе політикам ви)
правляти допущені по)
милки.

У зв’язку з цим особли)
ву зацікавленість у дослідників викликає книга
Р. Джангужина «Казахстан постсоветский»*. У
ній автор спробував підвести підсумки деся)
тилітніх перетворень, які відбулися в Казахстані,
що став за ці роки самостійним суб'єктом міжна)
родної й внутрішньої політики. Р. Джангужин
проаналізував проблеми, які виникають у країні й
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отношений НАН Украины, 2002.
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у суспільстві під впливом тенденцій регіо)
налізації й глобалізації ринків, інформаційного
простору й ознак універсалізації культури.

Необхідно зазначити, що це дослідження не
можна вважати суто науковим. Утім, свідома жан)
рова свобода дала авторові можливість залучити
найбільш красномовний матеріал при аналізі тих
чи інших явищ суспільного життя. Завдяки вико)
ристанню багатожанрових дослідницьких інстру)
ментів Р. Джангужин досяг виразної точності в зо)
браженні багатогранних суспільних процесів.
Спосіб викладу, який обрав автор, допомагає чи)
тачеві прийняти позицію дослідника, його бачен)
ня і розуміння процесів, що відбуваються, відчути
його ставлення до рідної землі й свого народу в
нелегкі часи випробувань, а також глибше зро)
зуміти причини невдач і мотивацію критики.

Автор торкається важливих і цікавих для всьо)
го пострадянського простору тем, пов'язаних зі
становленням нових держав. Він розповідає про
складне становище Казахстану, який межує із ко)
лишньою метрополією — Росією, з Китаєм і
країнами мусульманського світу, що динамічно
розвиваються. Р. Джангужин аналізує бага)
торівневу систему невирішених протиріч, по)
в'язаних із вибухонебезпечними можливостями
найбагатших підземних комор Центральної Азії.
Він досліджує практику організації систем
регіональної безпеки і входження Казахстану до
міжнародних організацій і услід за фахівцями у
сфері міжнародних відносин доходить висновку,
що політика балансування молодої казахстансь)
кої дипломатії між провідними країнами світу є
дуже успішною. Однак автор не виключає й того,
що «колись через протиріччя між цими держава)
ми Казахстану доведеться робити небажаний для
нього вибір».

Майбутній вибір сценарію для гідної реалізації
планів вимагатиме від казахстанського суспіль)
ства, що розвивається, багато сил і енергії. У своїй
книзі Р. Джангужин досить вдало прогнозує
рівень зрілості сучасного суспільства своєї
батьківщини в найближчому майбутньому. Він
досліджує різноманітні аспекти цієї проблеми:
знайомить читача з генезою політичних рухів
країни, основними тенденціями розвитку культу)
ри, соціальної сфери, торкається питань етно)
політики, тобто описує усі компоненти духовного
життя суспільства.

Крім того, автор розповідає про процес са)
моідентифікації казахів і його вплив на форму)
вання політико)адміністративної структури ка)
захського соціуму. Це питання актуальне й для
інших країн Співдружності. Роль і потенціал
національного компонента як найважливішого
резерву цивілізації у боротьбі з безвихідними

варіантами розвитку набуває великого значення
для країн усього світу на фоні загальної уні)
фікації. І ця тема гідна об'єктивного й глибокого
вивчення, початок якому покладено у книзі Р. Джан)
гужина. Аналізуючи десятилітню історію бороть)
би суспільних рухів у Казахстані та причини не)
вдач і прорахунків, він усе ж таки робить оп)
тимістичний висновок: «Сьогодні казахстанці
прийшли до того, до чого неминуче повинні були
прийти, якщо спробувати усвідомлено й від)
повідально ставитися до своєї країни й до свого
народу, — до нового етапу формування основ для
майбутніх демократичних інститутів.

Здається, що за всієї безумовної важливості
суспільних структур, які відповідають нормам і
цілям гуманізму, головним пріоритетом будь)яко)
го починання мають стати індивідуальні полі)
тичні права і демократичні свободи людини».

Ці слова, які відображають громадянську по)
зицію автора, дають можливість спростувати об)
винувачення у дисидентстві, які йому пред'явля)
ють опоненти.

Разом з тим книга Р. Джангужина не позбавлена
недоліків.

У її підготовці відчувається деяка поспішність.
Хоча матеріал орієнтований на різні категорії
фахівців, його виклад вийшов нерівним, навіть
враховуючи манеру розповіді, обрану автором.
Крім того, деякі відступи заважають зосередитися
на сприйнятті основного матеріалу.

Багато тверджень дослідника здаються нам су)
перечливими. Наприклад, припущення про роль
системної кризи в міграційних явищах чи про те,
що Радянський Союз «не зміг вивести економічну
й соціально)політичну інфраструктуру республік
Середньої Азії на належний рівень, щоб вони мог)
ли стати повноцінними суб'єктами самостійної
міжнародної політики». Ми вважаємо, що СРСР
не ставив і не міг ставити такої мети, хоча й декла)
рував її.

Представник академічних кіл, ознайомившись
із книгою, вказав також на недостатнє висвітлен)
ня україно)казахських відносин, які мають велике
значення для обох країн і становлять інтерес для
дослідника. З цим теж можна погодитися.

Але незважаючи на недоліки, книга дуже цікава
не тільки для фахівців. Її можна назвати літопи)
сом для нащадків, за яким проглядається неупе)
реджений автор — сучасник, дослідник, філософ.

Валерій ГОРОВИЙ,
кандидат філософських наук,

заступник генерального директора
Національної бібліотеки

НАН України ім. В. І. Вернадського

Рецензія



84

І ЗНАННЯ, І ВІДПОЧИНОК
Спільними зусиллями Вищої школи педа)

гогічної майстерності та менеджменту і Між)
регіональної Академії управління персоналом у
місті Рики (Польща) відкрито Польсько)ук)
раїнський культурний центр. Угоду про співпра)
цю між вузами підписали ректор ВШПММ про)
фесор Хенрік Беднарський і ректор МАУП про)
фесор Валерій Бебик (фото 1).

Окрім відкриття Польсько)українського куль)
турного центру, угода передбачає створення цен)
тру дистанційного навчання у МАУП на базі
ВШПММ, студенти якої після отримання дип)
лома ліценціата зможуть продовжити навчання
за українськими магістерськими програмами.
Дипломи студенти захищатимуть у Києві, а на)

вчатимуться – за новими освітніми техноло)
гіями – в Люблінському воєводстві Польщі.

У церемонії відкриття взяли участь радник
прем’єр)міністра Республіки Польща професор
Ян Стемперські, ректор Вищої соціально)еко)
номічної школи у Варшаві, наш давній друг
професор Войцех Помикало і заступник мера
міста Луцька Борис Тарасюк (фото 2).

У рамках цієї резонансної міжнародної ос)
вітньо)культурної акції відбулася спільна науко)
ва конференція, організована польськими коле)
гами)викладачами і студентами Волинського
інституту ім. В. Липинського МАУП. Останні не
лише привезли свій науковий доробок, а й ор)
ганізували прекрасний концерт, який з великим
ентузіазмом сприйняли польські друзі.
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На фото 3 ректор МАУП В. Бебик (у центрі) і
директор Волинського інституту МАУП О. Са)
мойленко передають книги видавництва Акаде)
мії ректору ВШПММ Х. Беднарському.

ВИВЧАЙТЕ НІМЕЦЬКУ, 
ПАНОВЕ!

Відбувся візит ректора МАУП
Валерія Бебика до Університету
Фрідріха Шиллера в Єні (Німеч)
чина), у ході якого проведені плід)
ні переговори щодо співпраці між
німецьким та українським вищи)
ми навчальними закладами.

Під час зустрічі з ректором Уні)
верситету Фрідріха Шиллера про)
фесором Карлом)Ульріхом Мейном
досягнуто домовленості про без)
коштовне стажування в цьому
вузі українських студентів)еко)
номістів, які вільно (або на прий)
нятному рівні) володіють німець)
кою мовою. Те саме стосується
німецьких студентів, які знають
російську або українську мову і
займаються проблемами економі)
ки Східної Європи.

Перший обмін студентами пла)
нується здійснити восени 2003 року. Отож ви)
вчайте німецьку, панове! 

Новини
Академії

Фото 2

Фото 3
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ТВОРЧІ  ЗМАГАННЯ  НАЙКРАЩИХ
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

України «Про проведення Всеукраїнської сту)
дентської олімпіади 2002/03 навчального року»
від 17.12.2002 р. № 717 у Межрегіональній Ака)
демії управління персоналом (МАУП) завер)
шився фінальний тур Всеукраїнської студентсь)
кої олімпіади з польської, російської, німецької
та угорської мов. У фінальних змаганнях взяли
участь 327 студентів з 98 вітчизняних вузів.

До складу журі олімпіади увійшли представ)
ники посольств Польщі, Росії, Угорщини, відомі
науковці та викладачі вищих навчальних за)
кладів України. Серед них Тимчасовий Повіре)
ний Угорської Республіки в Україні Шандор
Алмаші, відомий поет і політик Борис Олійник,
голова Комітету Верховної Ради з питань євро)
пейської інтеграції Борис Тарасюк; радник По)
сольства Російської Федерації в Україні Сергій
Кузнецов, ректор Вищої соціально)економічної
школи (ВСЕШ) у Варшаві Войцех Помикало,
радник Посольства Республіки Польща в Ук)
раїні Наталя Запур)Брижко, завідувач кафедри
практики німецької мови Національного лінгвіс)
тичного університету Микола Гамзюк.

Призерами олімпіади з польської мови стали
студенти)філологи Яна Олешко (Харківський
педуніверситет), Наталія Листопад (Запорізь)
кий держуніверситет), Світлана Михайлова
(Рівненський інститут слов’янознавства); серед
студентів немовних спеціальностей — Наталія
Деревінська (Острозька академія), Ганна та Ана)
стасія Царики (МАУП). У командній першості
I місце виборола команда філологів Харківсько)
го державного педуніверситету ім. Г. Сковоро)
ди, II місце — студенти Тернопільського держав)
ного педуніверситету, III місце — Рівненського
інституту слов’янознавства «КСУ». Серед ко)
манд немовних спеціальностей I місце у команди
Президентського університету МАУП, II місце
посіла Тернопільська академія народного госпо)
дарства, а III місце — Академія муніципального
управління.

Кращими серед конкурсантів з російської мови
серед філологів визнано Юлію Кирилову
(Вінницький педуніверситет), Євгенію Стекуно)
ву (Волинський держуніверситет), Романа Кар)
пенка (Донецький національний університет).
Кращими командами стали представники Він)
ницького державного педуніверситету, Донець)
кого національного університету, Житомирсько)
го державного педуніверситету. Призові місця
серед студентів інших спеціальностей вибороли
Денис Давидов (Київський педколедж), Ольга
Ходаківська (Уманський педуніверситет), Мак)
сим Стеф’юк (МАУП). Кращою командою в цій

номінації стала команда Уманського державного
педуніверситету, за нею — Одеського державного
економічного університету та Коростишевського
педучилища.

У змаганнях з німецької мови взяла участь
найбільша кількість учасників. Серед філологів
перемогли: I місце — Ольга Бублик (Харківський
гуманітарний університет), II місце — Юлія Пи)
вовар (Харківський педуніверситет) та Діна
Гарінова (Національна академія СБУ), III місце —
Владислав Баденко (Херсонський держуніверси)
тет), Сергій Рудницький (Житомирський пед)
університет) та Ольга Ткаченко (Харківський пед)
університет). У командній першості місця роз)
поділились так: I місце — Харківський гуманітар)
ний університет, II місце — Житомирський дер)
жавний педуніверситет, III місце — Херсонський
державний університет. Серед студентів природ)
ничо)технічних спеціальностей: I місце виборов
Артем Поляков (Харківський технічний універ)
ситет), II місце — Юрій Кіщук (Національний
гірничий університет) та Олексій Кононенко
(Національний аграрний університет), III місце —
Арсен Заграй (Національний університет «Львів)
ська політехніка»), Оксана Шемякіна (Націо)
нальний аерокосмічний університет,  Харків),
Ганна Варлигіна (Національний технічний
університет «ХПІ»). Кращою командою стала ко)
манда Національного університету «Львівська
політехніка», на II місці — студенти Національ)
ного технічного університуту «ХПІ», III місце
посіли студенти Тернопільського державного
технічного університету ім. І. Пулюя. Серед сту)
дентів гуманітарних дисциплін: I місце — Тетяна
Гапєєва (Харківський інститут мистецтв), II міс)
це — Віктор Ковальов (Харківський економічний
університет) та Ольга Сльозко (МАУП), III міс)
це — Олена Діденко (Запорізький технічний
університет), Олександр Карпов (Національна
академія внутрішніх справ), Ірина Остапчук (Во)
линський державний університет). У командній
першості кращою була Івано)Франківська держав)
на медична академія, II місце — МАУП, III місце —
Харківський державний інститут мистецтв. Серед
студентів економічних спеціальностей та менедж)
менту: I місце — Поліна Коваленко (Кірово)
градський технічний університет), II місце — Ар)
тем Кость (Київський національний економічний
університет) та Аліна Кураш (Тернопільська ака)
демія народного господарства), III місце —
Олексій Гейдт (Таврійська державна агротехнічна
академія), Марина Шеховцова (Кіровоградський
технічний університет) та Олена Шпільчина (За)
порізький інститут економіки та інформаційних
технологій). У командній першості найбільшу
кількість балів набрала команда Київського П
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національного економічного університету, другою
стала команда Кіровоградського технічного уні)
верситет і на третьому місці — студенти Терно)
пільської академії народного господарства.

Абсолютними переможцями у змаганнях з
угорської мови стали студенти МАУП. Другий рік
поспіль I місце посів Тіберій Лангер (Закарпат)
ський інститут ім. А. Волошина МАУП), II місце
виборола Нора Вереш (Закарпатський інститут
ім. А. Волошина МАУП), III місце поділили Іло)
на Шелея (Президентський університет МАУП)
та Емевке Гіреш (Закарпатський угорський
педінститут). Кращою командою визнана коман)
да Закарпатського інституту ім. А. Волошина
МАУП, II і III місця посіли відповідно команди
Закарпатського угорського педінституту та Му)
качівського технологічного інституту.

Переможці олімпіади отримали цінні подарун)
ки від посольств Польщі, Росії та Угорщини. А
кращі знавці польської мови на запрошення рек)
тора ВСЕШ Войцеха Помикало відвідають Вар)
шаву за кошти польської сторони.

Крім того, в цей день приймав поздоровлення
від учасників олімпіади і Войцех Помикало. За
багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та
плідну науково)педагогічну діяльність польсь)
кий ректор нагороджений знаком «Відмінник
освіти України».

Вручаючи дипломи переможцям олімпіад, го)
лова оргкомітету олімпіади, ректор МАУП Ва)
лерій Бебик зазначив, що вивчення мов свідчить
про прагнення наших народів до дружніх, добро)
сусідських відносин, які відкривають шлях до
побудови нового європейського дому.

13—15 березня на базі Міжрегіональної Ака)
демії управління персоналом (МАУП) відбули)
ся фінальні змагання Всеукраїнської студентсь)
кої олімпіади з конституційного та комерційного
права, у яких взяли участь 153 студенти із 43 віт)
чизняних вузів.

На урочистій церемонії відкриття оліміпіади з
привітальним словом виступив голова Держав)
ної податкової адміністрації України, заслуже)
ний юрист України Юрій Кравченко. «Сучасні
процеси державотворення та становлення рин)
кової економіки потребують висококваліфікова)
них спеціалістів у галузі юриспруденції, — сказав
він. — І cтудентські олімпіади з конституційного
та комерційного права дають змогу виявити кра)
щих майбутніх фахівців».

До складу журі олімпіади входили заступник
директора Інституту держави і права ім. В. М. Ко)
рецького НАН України, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України Віктор
Погорілко; заступник голови Вищого госпо)

дарського суду України, заслужений юрист Ук)
раїни Анатолій Осетинський, провідні фахівці)
юристи Конституційного Суду України та Вер)
ховної Ради України, викладачі вищих навчаль)
них закладів.

Призерами олімпіади з дисципліни «Консти)
туційне право» серед тих, хто навчається за
спеціальністю «правознавство» стали: Наталія
Городок (Донецький національний універси)
тет) — I місце; Костянтин Пільков (Київський
національний торговельно)економічний універ)
ситет), Андрій Гайченко (МАУП) — II місце; Іри)
на Лялька (Волинський державний університет),
Олександр Величко (Львівський інститут
внутрішніх справ при Національній академії
внутрішніх справ України), Галина Дяків (Тер)
нопільська філія МАУП) — III місце.

Кращі знання із конституційного права серед
студентів неюридичних спеціальностей вияви)
ли: Олексій Потапов (Полтавський державний
педуніверситет) — I місце; Ірина Зайко (МАУП),
Олег Кульчій (Полтавський державний пед)
університет) — II місце; Оксана Басманова
(Харківський гуманітарний університет «Народ)
на українська академія»), Євген Федоренко
(Полтавський державний педуніверситет), Люд)
мила Шиліна (МАУП) — III місце.

У змаганнях із дисципліни «Комерційне пра)
во» перемогли: Роман Строценко (Національ)
ний гірничий університет) — I місце; Ірина Опо)
лонець (МАУП), Світлана Хилюк (Львівський
національний університет) — II місце; Ярослав
Абрамов (Національний університет «Києво)
Могилянська академія»), Олена Ковальова
(МАУП), Ірина Наговиченко (Український дер)
жавний університет водного господарства та
природокористування) — III місце.

У командній першості у змаганнях із «Консти)
туційного права» серед правознавців призерами
стали Донецький національний університет,
Інститут права МАУП та Київський національ)
ний торговельно)економічний університет.

Серед студентів неправознавців з цієї дис)
ципліни команди розподілилися таким чином:
Полтавський державний педуніверситет, Інсти)
тут соціальних наук МАУП та Харківський дер)
жавний економічний університет.

З диципліни «Комерційне право» I місце у ко)
мандній першості виборола команда Львівсько)
го національного університету, II місце — Інсти)
тут права МАУП, III місце — Юридична ака)
демія МВС України.

На думку директора Інституту права МАУП,
заслуженого юриста України Віталія Бойка, сту)
дентські олімпіади з конституційного та ко)
мерційного права — гідний внесок у процеси
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формування правової самосвідомості, без якої
неможливо побудувати дійсно правове демокра)
тичне суспільство. 

МАУП РОЗШИРЮЄ КОРДОНИ
Міжрегіональну Академію управління персо)

налом відвідав депутат Парламенту При)
дністровської Молдовської Республіки, Голова
комітету національної безпеки ПМР, голова
Спілки українців у ПМР Володимир Боднар. Він
зустрівся із віце)президентом із міжнародних
зв’язків МАУП Дмитром Ткачем. На цій зустрічі
обговорювалися соціальні та культурні проблеми
українців, які мешкають у Придністров’ї, йшлося
також про шляхи вдосконалення вищої освіти в
республіці, зокрема про перспективи розвитку
Тираспольської філії Міжрегіональної Академії
управління персоналом.

В інтерв’ю нашому кореспондентові Дмитро
Ткач наголосив, що філія створена у жовтні 2000
року, невдовзі після підписання меморандуму
про співпрацю між Міністерством народної
освіти ПМР – з одного боку, Міжнародною Кад)
ровою Академією та МАУП – з іншого. Відтоді
вуз пройшов певний шлях свого становлення і
нині вирізняється з)поміж інших вищих на)
вчальних закладів Молдови авторитетним про)
фесорсько)викладацьким складом, доброзичли)

вим стилем спілкування зі студентами, вимогли)
вою і водночас дружньою атмосферою, яка
сприяє надійному засвоєнню знань. Недарма вуз
має четвертий рівень акредитації із правом вида)
вати дипломи про вищу освіту не лише держав)
ного, а й міжнародного зразка.

Філія здійснює освітню діяльність згідно з
ліцензіями Міністерства освіти і науки України
та Міністерства освіти Придністровської Мол)
довської Республіки. За загальнокваліфікацій)
ними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр сьо)
годні тут навчаються понад 500 студентів ПМР,
України, Росії та Молдови. Перший випуск у Ти)
распольській філії МАУП відбувся у квітні ми)
нулого року. 
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Вельмишановний Георгію Васильовичу!
До Вас звертаються настоятель та братія Спасо)

Преображенської обителі міста Новгород)Сіверсь)
кий Чернігівської єпархії Української Православ)
ної Церкви зі словами щирої подяки за підтримку
нашого звернення щодо навчання у ввіреному Вам
навчальному закладі на безоплатній основі.

За останнє десятиліття багато змінилося у
релігійному житті нашої Батьківщини: почалося
бурхливе пожвавлення православ'я, відновлюють
і прикрашають древні храми, що  довгий час пус)
тували, будують нові, відбудовують і заселяють
спустошені монастирі, люди, які раніше були
невіруючими,  починають відвідувати храми. Мо)
лодь прагне більше довідатися про християнську
культуру, намагається усвідомлено йти шляхом
багатьох поколінь своїх предків. Дуже важливо,
щоб усі культурні сили України, служителі Церк)
ви не просто спостерігали за цим процесом, а й ро)
били кроки назустріч такому природному рухові
суспільства.

Протягом тисячолітньої історії православної
Русі християнство було не просто культурою, а
невід'ємною частиною ідеології держави. Кожен
географічний регіон мав свої інститути, які про)
водили активну просвітницьку діяльність. Як
правило, цими інститутами були монастирі.

Нинішнє відродження державної величі мало
чим відрізняється від державних задач попе)

редніх століть, і тому було б розумно  звернутися
до спадщини минулого.

Моральний стан суспільства знову вимагає ак)
тивного місіонерського служіння Церкви і тому
особливим завданням нашої обителі, крім рестав)
рації унікального архітектурного комплексу мо)
настиря, є відродження тут центру духовності
Сіверської землі. Для того щоб допомогти сус)
пільству йти правильним шляхом і кожній лю)
дині, яка запитує, давати відповідь, нам необхідно
вдосконалювати свої знання, які ми і намагаємося
поглибити з деяких спеціальностей у Академії,
яку Ви очолюєте.

У 2003 р. виповнюється 970 років від дня засну)
вання монастиря, а також 335 років Слов'яно)гре)
ко)латинському колегіуму та 330 років першій на
Лівобережній Україні друкарні. У зв'язку з прове)
денням року Росії в Україні маємо намір організу)
вати конференцію та відсвяткувати дні слов'янсь)
кої писемності та культури в Україні на базі нашо)
го монастиря.

Будемо раді приймати Вас у нашій святій оби)
телі і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю
монастиря й Академії.

Призиваю на Вас Боже благословення, і моли)
мося Всещедрому Богу милувати Вас Своїми бла)
гами земними і небесними, тимчасовими і вічни)
ми.

Новини
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МАУП очима людей

Президенту 
Міжрегіональної Академії управління персоналом 

п. Щокіну Г. В.
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Визначено переможниць конкурсу «Міс МАУП»

Фото 1

Фото 2

Фото 3

На фото 1. Міс МАУП — 
Катерина Олійник, № 16 
(Рівненська філія МАУП)

На фото 2. Віце�міс МАУП — 
Тетяна Стасів, № 12 
(Причорноморська філія МАУП, м. Миколаїв)

На фото 3. Віце�міс МАУП — 
Наталія Мазорчук, № 13 
(Хмельницька філія МАУП)
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…Що, на ваш погляд, відбувається, коли врода й
невимушена поведінка на сцені поєднуються зі
знаннями й везінням, а до того ж із музи)
кальністю і поетичністю, елегантністю і талан)
том?.. Так, ви вгадали: тоді перед вами —

грації, повновладні королеви подіуму, здатні зача)
рувати своєю красою і глядачів, і вибагливе журі. 

Свідками такого прекрасного дійства можна бу)
ло стати на конкурсі краси «Міс МАУП)2003»,

який проходив на початку березня. Це
був справжній парад жіночих образів,
феєрверк чарівності та блискавичних пе)
ревтілень – лише встигай стежити й за)
хоплюватися студентками, де одна зда)
валася кращою за іншу. 

Змінюючи одна одну на сцені, кожна
із сімнадцяти учасниць конкурсу роз)
повідала про себе та свій вуз, декламу)
вала вірші, танцювала, демонструвала
інші таланти і вміння. 

І так аж до останнього конкурсного
завдання, після якого журі у складі та)
ких поціновувачів краси, як Валерій
Бебик, Віталій Гайченко, Микола Голо)
ватий, Олексій Жильцов, Василь
Куйбіда, Олександр Пєтухов, оголоси)

Подія

БУТИ КРАСИВИМИ

За кулісами...



ли імена переможниць. А ми, у свою чергу, радо
називаємо їх: міс МАУП — Катерина Олійник
(Рівненська філія), віце)міс МАУП — Тетяна
Стасів (Причорноморська філія), віце)міс МАУП —
Наталія Мазарчук (Хмельницька філія).

Крім того, визначено переможниць у таких
номінаціях, як «міс чарівність» (Людмила
Ланнік), «міс артистичність» (Олеся Захарчен)
ко), «міс елегантність» (Інна Берладян); як «міс
модель» (Марія Семенова), «міс реклама» (Ганна
Фещенко), «міс глядацьких симпатій» (Вікторія
Антощенко), «міс симпатія журі» (Тетяна Запо)
рожан), «міс фото» (Каріна Лєвашова).

Конкурс краси бачили і його неповторні мит)
тєвості зупинили для читачів «ПЕРСОНАЛУ»
Олександр Кавуненко (текст), Андрій Теребов
(фото). 
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...і на сцені

На фото праворуч: «міс фото» — 
Каріна Лєвашова, № 1 (УАІСН та МВ)
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Подія

Фото на пам’ять

«Міс артистичність» — Олеся Захарченко, № 4 (ЕПТ)

«Міс елегантність» — Інна Берладян, № 17 
(Придунайська філія МАУП, Ізмаїл)
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Анотації

АННОТАЦИИ ANNOTATIONS
Георгий ЩЁКИН
Культурное разнообразие и угроза 

антикультуры
Статья посвящена осмыслению культуры как специфи)

ческого феномена человеческого бытия на современном
этапе развития цивилизации. Показав несостоятельность
двух доминирующих идеологий (коммунизма и либерализ)
ма), автор усматривает в духовной сфере, которая зиждется
на ценностях мировых религий, будущее сосуществование
различных культур. В то же время главным препятствием
мультикультурности современного мирового сообщества
оказывается антикультура, которая наиболее агрессивно
проявляет себя в идеологии и практике сионизма.

Валерий БЕБИК, Татьяна ПОЯРКОВА
Упадок демократии, или Новый взгляд 

на демократическую культуру
В статье предложена расширенная трактовка понятия

«демократическая культура» как качественной меры со)
временных политических процессов. В рамках предло)
женного подхода авторы представляют демократическую
культуру как системообразующий комплекс осуществле)
ния власти в неразрывной связи с этнонациональным
опытом и эволюцией общечеловеческих идеалов. Особое
внимание уделено модернизации представлений о демо)
кратии в современной политической теории. 

Андрей БОВА
Проблемы управления 

социальным капиталом
Автор исследует содержание и специфику понятия «со)

циальный капитал», его роль в социально)политической
и экономической жизни общества. Осуществив анализ
различных уровней (глобальный и локальный) и видов
социального капитала (формальный и неформальный ас)
пекты), он выявляет взаимосвязь социального капитала с
понятием доверия. На разнообразных примерах автор
убедительно показывает роль социального капитала в уп)
равлении и изменении социальных структур общества.

Георгий ЛОЖКИН
Информационно�психологическая 

безопасность личности
Статья затрагивает проблемы психической напряжен)

ности и искажения моральных норм личности как следст)
вия информационного воздействия на человека. Деталь)
но проанализировав понятие информационно)психоло)
гической безопасности личности, источники и средства
влияния на личность, факторы манипуляции сознанием
человека, автор приходит к выводу, что творческая спо)
собность к саморазвитию, открытость к диалогу и готов)
ность к различным видам деятельности могут выступать
гарантией информационно)психологической безопаснос)
ти личности.

Georgiy SHCHOKIN
Cultural diversity and threat of anticulture
The article is dedicated to comprehension of culture as a

specific phenomenon of human existence on the contempo)
rary stage of the development of civilization. Having exposed
the failure of two dominating ideologies (communism and
liberalism), the author perceives in spiritual sphere, which is
based on the values of world religions, future coexistence of
various cultures. At the same time the main obstacle in the
way of multiculture of present)day world community is anti)
culture, which proves itself with the largest aggressiveness in
Zionist ideology and practice.

Valeriy BEBYK, Tatyana POYARKOVA
Decline of democracy, or a New opinion

on democratic culture
The article suggests a broadened treatment of the concept

of «democratic culture» as a qualitative measure of present)
day political processes. In the framework of proposed
approach the authors represent democratic culture as a basic
complex of execution of authority in indissoluble bonds with
ethnic experience and development of ideals common to all
mankind. Special attention is paid to renovation of ideas of
democracy in modern political theory.

Andrey BOVA
Problems of social capital management
The author examines the content and specific character of

the concept of «social capital», its role in social, political and
economic life of the society. Having carried out the analysis of
the levels (global and local) and types of social capital (for)
mal and informal aspect), the author discovered correlation
between social capital and the notion of confidence. Using
various examples he clearly defines the role of social capital in
management and in alteration of social structures of the soci)
ety.

Georgiy LOZHKIN
Information and psychological security 

of a person
The article touches upon the problem of psychological ten)

sion and distortion of moral norms as a consequence of infor)
mation pressure on a person. Having analyzed in details the
concept of informational and psychological security of a per)
son, sources and means of affecting a person, factors of manipu)
lating with consciousness of a person, the author comes to a
conclusion that creative ability for self)development, socia)
bility and willingness to work in various spheres can become
the guarantee of informational and psychological security of
a person.
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