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CROSS-CULTURAL COMPETENCE OF SPECIALISTS 
ENGAGED IN INTERNATINAL BUSINESS, 

ECONOMIC RELATIONSHIPS AND MANAGEMENT: 
CONTENT AND STRUCTURE

(WITH A VIEW TO BUSINESS CHALLENGES)

Nataliya Aleksandrova1 — Ph.D., Associate Professor,
Kyiv National Economic University

(Kyiv, Ukraine)

E-mail: natik76aleksandrova@gmail.com

The purpose of this writing is to analyze the current trends in doing business nationally and 
globally, understand approaches to managing cross-cultural teams and identify professional 
requirements for graduates seeking benefitial and successful careers in international business, 
economic relationships and management. Analyzing relevant articles the author points out that 
today’s business environment is notably  sustainability-driven and aimed at maintaining the 
conditions that allow it to flourish over time. Thus organizations’ leaders and managers are and 
will be aimed at building enduring business institutions.

This leads us to the following assumptions: striving to improve businesses multinational 
companies are increasingly aimed at maintaining a competitive edge through close relatiponships 
and overwhelming collaboration with their extended networks of suppliers, customers and business 
partners.

Under special consideration are issues of the content and structure of cross-cultural competence, 
because its acquiring enables economists and managers to achieve success in managing cross-
cultural teams, establishing and cementing long-lasting business and economic relationships 
overseas.

Current topics in pursuit are diverse and multifaceted. It is assumed that supporting discussion 
is involved from the works of P. Levice, G. Hofstede, F. Trompenarce, E. Holl, F. Klakhone, F. 
Strodeback, Michael H. Mescon, Michael Albert, Franklin Khedouri, Peter Druker, Chandra 
Vennaspoosa who dedicated their academic studies to understanding and evaluating practical 
essence and significance of cross-cultural competence for developing business globally.

Not only does the study aim at identifying the content of cross-cultural competence, but also 
it is supposed to discovere its key components with a view to current business and management 
trends worldwide.

The objective here is to thoroughly look through recent publications dedicated to the development 
of companies and business in general and understand what a truely cross-culturally competent 
economist or manager is supposed to acquire in terms of knowledge and skills. This leads us to the 
conclusion that a culturally sensitive professional is supposed to be able to interact effectively and 
beneficially with those of different ethnical backgrounds and cultural orientations, or in a situation 
where cultural diversity exists. It incorporates the capacity to understand and recognize other 
cultures’ languages, behaviors, values, and policies, and adapt to these variations.

Keywords: cross-cultural competence, professional (managerial culture), professional values, 
cross-cultural awareness, interpersonal skills, cross-cultural communication, cross-cultural teams, 
enduring business institutions, emotional intelligence, empathy

 © Aleksandrova Nataliya, 2016
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Introduction

Today due to rapid development of IT and accumulation of information and 
knowledge, business in general is facing drastic changes, which mainly relate to 
organizational structures, perceptions of company’s goals in relationships with the 
society what constituently lead to changes in requirements for employees. Nowadays 
local and multinational businesses are initially interested not only in technologically 
advanced, computer literate, IT-aware and highly qualified graduates (economists, 
managers, business relation specialists) and high caliber staff, but also in welcoming 
younger managers and other newcomers — so called “new voices” — to engage them 
in the strategy and change management processes. Businesses are more inclined to 
employ creative and innovative minds, as the ability to innovate is currently viewed as 
“a secret sauce of business success” [Dyer, 2009: p.62]. Innovative entrepreneurs have 
something called “creative intelligence” which, as Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen 
and Clayton M. Christesen state, goes far from mere cognitive skills of being right 
brained. The authors have studied and interviewed a lot of successful managers and 
executives and finally have come to the conclusion that innovation intelligence mainly 
relates to a “unique innovator’s DNA” for generating breakthrough business ideas. In 
such companies employees are prone to be treated as self-determining professionals 
who coordinate and integrate activities by self-organizing and generating ideas. 
Furthermore, employees make their own choices about which ideas to surface, how 
much effort to put into them, and where they might contribute beyond their pay jobs. 

Moreover if we look at the environment in which the global business is 
functioning today we can conclude that the traditional view of business — just 
to earn money as “money-generating machines” focusing on maximizing short-
term profits and delivering returns to shareholders — has been recently reviewed 
as quite a ”conveniently narrow image” embedded in the world global economic 
system [Kanter, 2011]. No one is going to underrate the financial goals of business 
as a cornerstone of its success, prosperity and high performance, but still today’s 
businesses are thinking about building enduring institutions taking care of people 
and the society as a whole. Organizations functioning globally are being transferred 
into vehicles for accomplishing societal purposes and providing meaningful 
livelihood for those who work in them. Consequently, with a view to such changes 
in perceptions of business objectives — how to sustain the conditions that allow it 
to flourish over time — organizations’ leaders and mangers are and will be aimed at 
building enduring business institutions. Thus they will urgently need “new voices” 
able to withstand these challenges, contribute to establishing and — what is more 
important — sustain enduring business institutions.

Globalization as an ever-lasting tendency detaches organizations from one specific 
society and business culture but at the same time requires that organizations internalize 
the needs of many societies. This business objective can be achieved by establishing 
clear institutional and business values. Thus, environmental responsibility, talent 
retention and performance with purpose provide a strategic direction and motivation 
for business diversity in many cultures. Moreover, the command-and-control 
managerial model has been eroded leaving place for persuasion as a key managerial 
technique and the language of business leadership.
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Consequently, meaning making is becoming a cornerstone and sine qua none of 
modern leadership, and the purpose gives coherence to the organization. 

In the wake of globalization and international trade expansion, one can hardly 
encounter an organization functioning in a single business cultural environment. That 
is why cross-cultural factors such as society’s expectations, life values and customs, 
principles of doing business and social conduct have a significant and overwhelming 
influence on an organization. What is considered to be a well-accepted practice of 
doing business in one country (favoritism as a key factor in promotion, bribes as 
facilitating payments) can be easily viewed as an offence, even abuse or misconduct 
in another one [Meskon, 1992: p. 127]. Under no means should the importance of 
intercultural factors be also underestimated in an organization’s way of doing 
business, taking into consideration not only ethical aspects but also political ones (e.g. 
existing restrictions and embargos in trade relationships imposed by international 
organizations in one country don’t allow doing business in this country). Emphasizing 
the significance of cross-cultural influence on an organization, Reginald Jones, CEO 
of “General Electric”, stated that organizations functioning globally should be able 
to anticipate changes in society’s expectations better than rivals do [Meskon, 1992: 
p. 128]. In other words, organizations should consciously and deliberately transform 
into new institutions adjusting to the ever-changing business environment. 

Hence, today multinational companies are largely run by cross-functional teams 
of peers showing little tolerance for unquestioned authority and rigid company 
hierarchy. Electronic communication, information revolution and globalization have 
nearly eroded the traditional company hierarchy, old-fangled working environment 
and fierce subordination, as ideas along with people flow more freely than ever 
throughout the organization and as the decision-making process is getting close 
to the markets. Moreover, there has been a remarkable increase of competition in 
different businesses, which leads to reconsideration of qualification requirements to 
specialists primarily engaged in international economic relationships, management 
and business.

  At the same time, striving to improve business environment multinational 
companies are increasingly aimed at maintaining a competitive edge through close 
relationships and overwhelming collaboration with their extended networks of 
suppliers, customers and business partners. Thus, Burt states that “globalization of 
business has increased the need for managers who are culturally sensitive and able 
to influence, negotiate, and develop markets in any geographical and organizational 
setting” [Wallgren, 2011]. As a result, businesses are facing a remarkably vital necessity 
for the number of teams consisting of members from at least two different nations.

Over the last years, the initial lack of experience in globally distributed contexts 
and widely differentiated backgrounds, both personally and disciplinarily, has been 
erased. We are able to demonstrate that information technology can make global 
teams more effective and that teams can help fulfill the promise of new information 
technology. We suggest that, together, teams and new information technology can 
catalyze significant improvements in organizations. The lessons learned in this study 
have been put to use in business environments.

This leads us to the following assumptions: the impact of globalization has 
undoubtedly created a need for management and international economics graduates 
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with cross-cultural competence (intercultural competence, ICC). Subsequently, 
students as future managers are supposed to seek the required knowledge, attributes 
and skills as part of their educational training qualification. Thus, it is vital for 
programme developers at Universities to provide their students with the competences 
required in the cross-cultural field. 

Nor Ukraine is an exception to the rule in this situation. As part of the global 
business landscape and striving to cement business and international relationships 
with the European Union’s countries, Ukraine is significantly forced to reconsider its 
educational platform of professional preparation of future international economists 
and managers. Even in Ukraine, the world of work has changed dramatically over the 
recent years. Closely collaborating with global and multinational companies, Ukrainian 
employee groups are more diverse than before, organizational structures are becoming 
less hierarchical and more collaborative, consequently today’s networked offices and 
peers are full of technological distractions. Hence, the national educational platform 
should be primarily aimed not only at providing profound theoretical (economics, 
business education) and practical (management) knowledge, but also at cultivating 
specific skills such as: cross-cultural communication, information networking, 
emotional intelligence, empathy and rapport.

So, academic scholars and pedagogues have never stopped their scientific searching 
for new approaches, developing innovative techniques, methods and designing 
relevant information courses in order to enable future specialists to meet and tackle 
the existing business and work (employment) challenges.

The issue of cross-cultural competence has always been in the scope of scientific 
research of Ukrainian and foreign scholars. Its many years’ history and origin have 
been traced in the works of P. Levice, G. Hofstede, F. Trompenarce, E. Holl, F. Klakhone 
and F. Strodeback. Cross-cultural management as a new science was mainly based 
on their findings and conclusions. The profound contribution to understanding the 
essence and identifying key components of cross-cultural competence was made by 
such Ukrainian scholars as G. Antypova, Zh. Voinova, N. Demianenko, T. Kolosovska, 
O. Lapshyna, H. Ferapontova. The peculiarities of developing cross-cultural 
competence in future specialists were analyzed by N. Almazova, R. Hryshkova, H. 
Kopyl, I. Pluzhnyk, V. Safonova. These researches (methodical studies) have resulted 
in pointing out peculiarities of developing intercultural thinking skills, cross-cultural 
business conduct and interaction, which were highlighted in the publications of 
Ukrainian scholars such as U. Petrushenko, O. Buryak and others.

Having thoroughly analyzed the recent pedagogic dissertations, works and 
publications we can conclude that Ukrainian scholars mainly pay attention to the 
development of cross-cultural competence of future teachers of foreign languages 
(English, German and French) in the process of learning a foreign language at a 
pedagogical university (T. Kolodko, M. Pysanka, S. Shekhavtsova, N. Bilotserkivska).
They namely focus on designing models of developing teacher’s cross-cultural 
competence and creating relevant methods and classroom management techniques, 
e.g. reading authentic information resources, using Information Technologies and the 
Internet (S. Daniliuk).

 Clearly understanding the importance of cultivating intercultural communication 
skills in pupils at a secondary school, Ukrainian scientists Yu. Kuzmenko, O. Kolminova, 
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I. Vorobiova, N. Moroz, S. Shuklina have worked out corresponding methods and 
approaches to teaching a foreign language. Methodological approaches and principles 
of developing cross-cultural competence of foreign students and tourism specialists 
are analyzed in works of I. Kushnir, O. Ohienko and S. Valevska.

Due to current changes the world of business is facing today Ukrainian academics 
are reconsidering the professional preparation of future managers shifting its focus 
to developing their cross-cultural competence (O. Smorochynska, N. Bilotserkivska). 
Analyzing the content of cross-cultural competence Ukrainian scholars have identified 
stereotypes (I. Holub) and cultural misunderstandings (V. Lokshyn, Zh. Laktionova) 
contributing to the development of cross-cultural competence of future managers. 
The authors have come to the conclusion that cross-cultural competence of managers 
and economists can significantly influence the development of their professional 
(managerial) culture (V. Lokshyn, O. Kvasnyk).

Supporting discussion has evolved from the works of Michael H. Mescon, Michael 
Albert, Franklin Khedouri, Peter Druker, and Chandra Vennaspoosa whose ideas, 
findings and conclusions are the cornerstone of intercultural management. In this 
research, our conclusions are basically founded on these ideas. 

Despite the fact that the scholars have thoroughly analyzed the issue mentioned 
above, the content, essence and structure of cross-cultural competence has not been 
defined. Thus, the purpose of the article is to sum up the content and key components 
of cross-cultural competence with a view to the current requirements of international 
business interaction and introduce our own perception of this phenomenon.

Analyzing the content

In order to define the content, structure (key components) and essence of cross-
cultural competence we should analyze the key compounds of this concept: “culture” 
and “competence”.

 Nowadays in the scientific sources we can encounter more than 200 definitions 
of “culture” as it is extremely diverse and multifaceted. Culture is reflected in all 
spheres of human life, rights and responsibilities, requirements and norms of social 
behavior, politics, economy and education, relating to the categories of good and 
evil. The complexity of studying this phenomenon is that the concept of “culture” is 
quite ambiguous and it has different meanings and implications, not only in everyday 
language, but also in various sciences — economics, philosophy, pedagogy, political 
sciences. In the Ukrainian science “culture” is generally defined as: a personality 
attribute (qualitative characteristics); a level of mastering a particular human 
expertise or activity; a form of social behavior determined by the level of education 
and history; a fundamental factor and prerequisite of progressive social and economic 
development; existing values, beliefs and valuable spiritual heritage. 

We hold the opinion that culture is a multidimensional holistic characteristic 
(notion), which has its own structure (personality, motivation, values and activity 
components), the characteristic features (type of personality, values, way of organizing 
activities) and performance (the system of regulation, incentives, stabilization, display, 
heritage in art, science, spiritual and material spheres of life, ethical norms and rules, 
creativity and activity). Today scholars and academics view culture as a “tool of 
knowledge” that allows a person to consciously and respectfully treat the achievements 
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of generations and deeply understand the value of heritage. Culture enables a person 
to creatively perceive the surrounding world, understand and transform reality in 
all areas life and interpersonal relationships. Consequently, culture is the highest 
manifestation of human education and professional competence.

Analyzing foreign authors we can conclude that one of the most established and 
shared definitions was given by Gerard Hendrik Hofstede, who defined culture as 
“the collective programming of the mind which distinguishes the members of one 
human group or category of people from another” [Hofstede, 1984]. According to Lisa 
Hoecklin, culture and the concept behind it is constructed by the society and it offers 
an agreement of how people should behave and interact with each other [Hoecklin, 
1995]. Hence, culture explains other people’s behavior by providing insights as well 
as valuations about their actions and the way they interact. Therefore, according to 
Gerard Hendrik Hofstede the collective perception and assessment of the actions in 
the environment is not inherited [Hofstede, 1997]. Culture is learned and can only be 
built through interaction with other members of the same cultural background.

We share the definition given by David W. De long and Liam Fahey, stating that 
culture is viewed as a system of values, norms, and practices shared among a group of 
people, which constitute a design for living. Moreover, according to the authors norms 
are derived from values and can therefore be described as social rules and guidelines in 
order to accomplish appropriate behavior in social situations. Therefore, the authors 
explain that values, norms, and practices are interrelated, since values are manifested 
in norms which in turn shape specific practices [De Long and Fahey, 2000]. We agree 
with the authors that these shared meanings and values define the national identity. 
That is why what is typical for one culture is not necessarily relevant and understood 
in another one and this idea should be a cornerstone of understanding cross-cultural 
issues.

If we take a look at the content of “competence” we can state that it has also 
different implications. 

The EU’s educational experts define competence as “the ability to apply knowledge 
and skills” (Eurydice, 2002), which provides the active use of educational achievement 
in new situations. In recent publications of UNESCO competence is viewed as a 
combination of knowledge, skills, values and attitudes applied in everyday life (Rychen 
& Niana, 2004). At the last international educational conference, which was held by 
UNESCO and Ministry of Education of Norway (Department of Technical Education 
and Training) in 2004, participants agreed to interpret competence as the ability to 
effectively and creatively apply knowledge and skills in interpersonal relationships, 
situations involving social and professional interaction with other partners [Spector, 
2004: p.6]. 

According to the definition of the International Education Standards Department 
(International Board of Standards for training, Performance and Instruction 
(IBSTPI)), competence is defined as the ability to efficiently carry out professional 
activities, perform tasks or work. It contains a set of knowledge, skills and attitudes 
that allow the individual to act effectively or perform certain functions to achieve 
certain standards in a particular industry or professional activity [Quality education, 
2004: p.1]. Moreover, competence has its own internal structure, which consists of 
knowledge, practical skills, attitudes, emotions, values and motivation.
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Any kind of human activity includes accumulation of knowledge and skills and 
consists of specific actions and operations. Carrying out these actions, reflecting on 
their performance, realizing their necessity and appreciating their importance to 
themselves or to the society, a person thus develops expertise in a particular field 
of life.

Hence, we can conclude that competence implies the specialists’ ability to effectively 
and creatively apply knowledge and skills in relationships and situations that involve 
interaction with other people in social and professional environments. Competence 
and expertise can correlate personal and professional qualities with the expectations 
and requirements of the social and cultural environment and ensure the process of 
joining the society (socialization).

Thus, we view culture as a set of values and norms of conduct and competence 
as the ability to efficiently perform professional functions. Consequently in academic 
resources cross-cultural competence can be referred to as:

- a personality’s qualitative characteristic (attribute) comprising  knowledge of 
acquired social and cultural spheres of life and values; 

- an ability and willingness to interculturally communicate with partners of other 
languages and cultures and participate in the dialogue of cultures; 

- an important factor in people’s development, their socialization in the modern 
society and cultural self-determination.

Cross-cultural competence provides the ability to function efficiently in the 
authentic language environment, predict possible cross-cultural barriers and hurdles 
in terms of intercultural communication and how to resolve them and adapt to a 
foreign language environment.

One of the modern academics studying the essence and context of cross-cultural 
competence, Chandra Vennapoosa, defines ICC as a set of behaviors, values, and policies 
that may be developed at an individual level, in a system, or organizational level with 
the ability to constructively interact and work effectively across cultures and in diverse 
cultural situations [Vennapoosa, 2012]. According to the author, there are two levels of 
reflecting cross-cultural competence: individual and organizational. It takes more than 
knowing and being aware of the cultural diversities and possessing the necessary skills. 
When one is culturally competent, the author states, there is a deeper level of assessing 
one’s cultural assumptions, prejudices, values, and beliefs. It takes on an affective 
level where the individual is able to view the world through another person’s eyes or 
understands that other people may perceive the world through different perspectives (in 
other words having empathy as a component of cross-cultural competence). A culturally 
competent professional veers away from ethnocentric attitude, shows increased 
flexibility and openness, and exercises non-judgmental viewpoints.

At an organizational level, cross-cultural competence is observed in every team 
or group and seen in all levels of the hierarchy. Cross-cultural competence must be 
revealed or reflected in an organization’s mission, policies, practices, advocacy and 
philosophy. Moreover, it must also be shown through active involvement in the larger 
community and partnerships with other organizations.

The author sums up that the increasing importance of acquiring cross-cultural 
competence for economists both at individual and organizational levels is now evident 
throughout many fields, industries and businesses. 
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We share the scholar’s point of view that cross-cultural competence as a key 
attribute of economist’s professional competence reflects the ability of individuals or 
groups to interact effectively with those of different ethnical backgrounds and cultural 
orientations, or in a situation where cultural diversity exists. It incorporates the 
capacity to understand and recognize another culture’s language, behaviors, values, 
policies and adapt to these variations. 

Structure of cross-cultural competence

According to the suggested definition of cross-cultural competence and generally 
accepted reference to the competence’s structure we can point out the following key 
components of cross-cultural competence: motivation, cultural awareness (a set 
of relevant knowledge, cognitive aspect), values, skills (activity aspect). Now let us 
analyze these components. 

So, motivation constitutes a particular set of personal and professional reasons, 
aspirations and norms that serve some kind of guidance determining the way a 
personality behaves in different social, individual and professional environments. 
This component includes motives that encourage people to organize activities and 
cooperate; tolerance, beliefs and principles driving a personality in the process 
of communication and behavior; emotional attitude to ethnic groups. We hold 
the opinion that motive should be conscious and truely efficient, not just at the 
level of knowledge. Moreover we are deeply convinced that motivation should also 
embrace and cultivate the ability to self-development, cultural self-determination 
(a manifestation of autonomy in search of information about the culture of other 
countries); a personality’s willingness to exercise and express one’s cultural identity.

Cultural awareness as a cornerstone of any culture comprises a knowledge of 
cultural and business peculiarities, history and religion; knowledge of traditions, norms 
and rules of communication, interaction, etiquette; means of verbal and non verbal 
communication (facial expressions and gestures are important in the communication 
process, because ignorance of these features can lead to misunderstandings and 
conflicts). So let us identify this set of knowledge that constitutes cultural awareness.

Nowadays in the wake of corporate scandals, many businesses are looking more 
closely at how to manage business conduct worldwide. Consequently, we do believe 
that a cross-culturally competent economist or manager is supposed to fully realize 
and be aware of the complexity of the issue of ethical business behavior. Graduates of 
international economics, management and business are required to know the actions 
and behaviors that constitute an appropriate corporate behavior in general, the 
standards of conduct followed by big business and realize the complexity of managing 
corporate behavior in a global context (so called “Generally Accepted Conduct 
Principles”). These principles comprise specific mandates such as obeying the law, 
protecting the environment, avoiding cooking books, keeping promises, respecting 
and protecting human rights, and refraining from bribery.

 Moreover, as CEOs of international companies appreciate diversity and welcome 
international work experience economists and managers, willing to become savvy 
business professionals, are supposed to develop a “global mind-set” that allows them 
to work in cross-cultural contexts. It notably relates to cultural intelligence — knowing 
business culture peculiarities and respecting it in interpersonal interaction.
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Cross-cultural values embrace a hierarchy of professional and personal value 
orientations (family, financial, spiritual, professional): the value of freedom and 
independence of professional decision-making; the value of trust in others; the value 
of developing positive personality traits; values which reflect generally accepted 
norms and rules of professional conduct; life position as category values; the value of 
professional activity and competence as a professional characteristic and prerequisite; 
educational and professional experience as a value. Recognition of the importance 
of values, their assessment and personal dedication to them enable a manger to 
successfully organize and manage the working process to achieve organizational goals. 

Professional values are supported by basic needs of the individual to self-
actualization. Professionally meaningful values not only determine the valuable 
attitude to one’s work, but also a source of motivation and behavior of the individual. 
Judgements must be guided by individual’s values and ethics. As Ikujiro Nonaka, 
a professor emeritus at Hitotsu-bashi University at Tokyo, and Hirotaka Takeuchi, 
a professor at Harvard Business School, the authors of “The Knowledge-Creating 
Company”, put it without a foundation of values, executives along with managers can’t 
decide what is good and what is bad in doing business. Values should be one’s own but 
not borrowed, they should be cultivated within a particular organization with a view to 
a business culture [Nonaka, 2012]. Such an approach encourages employees to reflect 
deeply about their own values in relation to those of an organization and society.

Cross-cultural skills include volitional regulation; specific speech acts; experience 
of communication in a multicultural society, the dialogue of cultures, adequate 
behavior in intercultural situations. 

Teaming up with peers from different cultures a cross-culturally competent and 
savvy professional is supposed to be adherent to so called “electing behavior” that 
blends elements of different cultures. He is able to find a middle ground between 
different management styles, e.g. a participative European management style and a 
more authoritarian kind. We can also point out a specific cultural skill determining 
professional’s behavior so called “cultural code-switching” — the ability to modify 
behavior in specific situations to accommodate varying cultural norms [Molinsky, 
2012]. As Andy Molinsky, Thomas H. Davenport, Bala Iyer and Cathy N. Davidson 
put it, the authors of the article “Three Skills Every 21st-Century Manager Needs”, 
these skills require not only the right mind-set, information and motivation, but also 
a capacity to manage the psychological challenges arising from converting cultural 
knowledge into actions. In other words it implies professional and everyday situations 
when someone chooses an appropriate pattern of behavior in professional interaction 
taking into account cultural differences. In this case it is important to bear in one’s 
mind that desired communication and behavior outcomes should align with personal 
goals and values when adapting one’s style in a particularly new business culture. 
Hence, leaning to be effective at cultural code-switching is a key to becoming a truly 
global and culturally competent manager.

In today’s information bombarded and technologically advanced business 
environment arises a necessity to possess skills of how to use online tools to build 
and expand peers’ network. It goes without saying that it is easy to reach out to 
industry contacts and colleagues through Linkedln and Facebook, to follow and be 
followed on Twitter and to actively participate in corporate social media initiatives. 
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So managers should attain a better understanding how these networks can be used to 
elicit information and wield influence in an increasingly interconnected, collaborative 
and less-hierarchical workplace. The authors (Andy Molinsky, Thomas H. Davenport, 
Bala Iyer and Cathy N. Davidson) persuade us that in order to build an effective online 
networking, managers are supposed to acquire reputation, specialization and network 
position. As in the real world, reputation is currency, in other words how they deal 
with unknown people, give information and collaborate with them. In the virtual 
world you build your reputation by offering interesting content, drawing attention to 
your web presence and motivating others to circulate and act on your ideas.

Networking as an efficient communication tool enables managers to test their 
proposals and strategies inside and outside an organization. They float an idea and 
see how many “likes” it gets. The feedback might help a manager persuade a reluctant 
boss or client to come around to your point of view. These methods of exploiting 
strong virtual networks are only the beginning. “Newer techniques, such as engaging 
your online contacts in work “games” so that they happily take action in your or your 
company’s behalf, are now coming to the fore” [Molinsky, 2012].

Andy Molinsky, a Professor of International Management and Organizational 
Behavior at the Brandeis International Business School and the author of the book 
“Global Dexterity: How to Adapt Your Behavior across Cultures without Losing 
Yourself in the Process” emphasizes the importance of acquiring cross-cultural skills 
for truly global managers, because he believes that managing and communicating 
with people from other cultures is an essential skill today. Most of us collaborate with 
teams across borders and cultures on a regular basis, whether we spend our time in 
the office or out on the road. What’s needed now is a critical new skill, something the 
author Andy Molinsky calls “global dexterity”.

The author offers the tools needed to simultaneously adapt behavior to new 
cultural contexts while staying authentic and grounded in your own natural style. 
Based on more than a decade of research, teaching and consulting with managers and 
executives around the world, this book reveals an approach to adapting while feeling 
comfortable — an essential skill that enables you to switch behaviors and overcome 
the emotional and psychological challenges of doing so.

Looking through academic resources we can sum up that organizations are likely 
to seek out employees with demonstrably strong online connections and a track 
record of wielding influence through them. The best networkers will become even 
more highly valued.

The core pillar of cross-cultural skills is introduced by communicative ones. Cross-
culturally competent managers should know how to use language to motivate their 
multi-culture teams of employees, articulate vision and strategy and mobilize their 
organizations to adapt to challenging business environments, in other words, develop 
their interpersonal skills.

Jay A. Conger, a Professor of organizational behavior at the University of Southern 
California’s Marshall School of business, published his remarkably interesting article 
“The necessary art of persuasion” in 1998 and its current concern is still relevant today. 
The author is deeply concerned that the similarities in the persuasion skills possessed 
by both the change-agent leaders and effective team leaders to some extend coincide 
with so called “the art of gospel preaching” [Conger, 1998]. The author explains that 
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many businesspeople misunderstand persuasion and more still underutilize what is 
one of the reasons of management failures in cross-cultural communication as well.

He draws our attention to the fact that persuasion is widely perceived as a skill 
reserved for selling products and closing deals. It is also commonly seen as just 
another form of manipulation — devious and to be avoided. Certainly, persuasion can 
be used in selling and deal-clinching situations, and it can be misused to manipulate 
people. The author concludes that effective persuasion becomes “a negotiating and 
learning process through which a persuader leads colleagues to a problem’s and shared 
solutions” [Conger, 1998]. Persuasion does indeed involve moving people to a position 
they don’t currently hold, but not by begging or cajoling. Instead, it involves careful 
preparation, the proper framing of arguments, the presentation of vivid supporting 
evidence and the effort to find the correct emotional match with your audience.

Thus, we hold the author’s opinion that effective persuasion is a difficult and 
time-consuming proposition, but it may also be more powerful than the command-
and-control managerial model. “The day when you could yell and scream and beat 
people into good performance is over. Today you have to appeal to them by helping 
them see how they can get from here to there, by establishing some credibility, and by 
giving them some reason and help to get there. Do all those things, and they’ll knock 
down doors” [Conger, 1998].  Hence, in essence, persuasion becomes the language of 
business leadership. 

Acquiring persuasion skills is a relatively straightforward process. The author 
suggests some crucial steps to follow. First, you should strongly state your position. 
Second, you outline the supporting arguments, followed by a highly assertive, data-
based exposition. Finally, you enter the deal-making stage and work toward a “close”. 
In other words, you use logic, persistence and personal enthusiasm to get others to 
buy a good idea. The reality is that following this process is one surefire way to fail at 
persuasion.

When we speak about cross-culturally competent managers and specialists 
in international economic and business relationships we shouldn’t forget and 
underestimate such a qualitative characteristic as Emotional intelligence and 
emotional skills. This idea was developed by Daniel Goleman in his book “Working 
with Emotional Intelligence”. Later his ideas were extended by Randall Grayson, 
Ph. D who holds the opinion that they develop over time, change throughout life, 
and can be improved through training and remedial programs as well as therapeutic 
techniques [Grayson, 2009]. 

According to the author Emotional Intelligence can be viewed from intrapersonal 
and interpersonal perspectives. As an intrapersonal characteristic emotional 
intelligence comprises such elements as: emotional self-awareness, assertiveness, 
self-regard, self-actualization and independence.

According to the author emotional self-awareness is the ability to recognize one’s 
feelings, mood and emotions and differentiate between them, understanding what 
one is feeling and why, and to know what caused the feelings. Individuals may do the 
right thing in a normal situation and behave differently under stress, but being able to 
control emotions he prevents strains and collapse.

Assertiveness is the ability to express feelings, beliefs and thoughts and defend 
one’s rights in a nondestructive manner. Assertiveness embraces three abilities: the 



Nataliya Aleksandrova Cross-Cultural Competence of Specialists Engaged in International 
Business, Economic Relationships and Management: Content and Structure 

20 ISSN 2311-8822 Future Human Image 3(6)

ability to express feelings (e.g., to accept and express anger, warmth and satisfaction 
or dissatisfaction), the ability to express beliefs and thoughts openly (i.e., being 
able to voice opinions, disagree, and take a definite stand, even if it is emotionally 
difficult to do and even if one has something to lose by doing so, even abstain from 
expressing thoughts), and finally the ability to stand up for personal rights (i.e., not 
allowing others to bother you or take advantage of you). Assertive people are not over 
controlled or shy — they are able to outwardly express their feelings (often directly), 
without being aggressive or abusive. 

Self-regard, as the author puts it, is the ability to respect and accept oneself as basically 
good. Self-acceptance is the ability to accept one’s perceived positive and negative 
aspects as well as one’s limitations and possibilities. This conceptual component of 
emotional intelligence is associated with “general feelings of security, inner strength, 
self-assuredness, self-confidence and feelings of self-adequacy” [Grayson, 2009]. 

According to the author self-actualization pertains to the ability to realize one’s 
potential capacities. This component of emotional intelligence is manifested by 
becoming involved in pursuits that lead to a meaningful, rich and full life. Striving 
to actualize one’s potential involves developing enjoyable and meaningful activities 
and can mean a lifelong effort and an enthusiastic commitment to long-term goals. 
Self-actualization is an ongoing, dynamic process of striving toward maximum 
development of one’s abilities, capacities and talents. This factor is associated with 
persistently trying to do one’s best and trying to improve oneself in general.

Independence is the ability to be self-directed and self-controlled in one’s thinking 
and actions and to be free of emotional dependency. Independent people are self-
reliant in planning and making important decisions. They may, however, seek and 
consider other people’s opinions before making the right decision for themselves in 
the end; consulting others is not necessarily a sign of dependency. Independence 
is essentially the ability to function autonomously versus needing protection and 
support — independent people avoid clinging to others in order to satisfy their 
emotional needs. 

From interpersonal perspective emotional intelligence involves empathy, 
interpersonal relationships and social responsibility. 

Thus, empathy is the ability to be aware of, understand and appreciate the feelings 
of others. It is, to a certain extent, “tuning in” (being sensitive) to what, how and why 
people feel the way they do. Being empathetic means being able to “emotionally read” 
other people [Grayson, 2009]. Empathetic people care about others and show interest 
in and concern for others. They also show a keen ability to understand and respond 
to the issues and concerns behind another’s feelings. Empathy helps people recognize 
others’ achievements and appreciate them.

Interpersonal relationship skills involve the ability to establish and maintain 
mutually satisfying business relationships within a team that are characterized by 
intimacy and by giving and receiving affection. Mutual satisfaction includes meaningful 
social interchanges that are potentially rewarding and enjoyable [Grayson, 2009]. 

Social responsibility is the ability to demonstrate oneself as a cooperative, 
contributing and constructive member of a professional team. This ability involves 
acting in a responsible manner, even though one may not benefit personally. 
Socially responsible team members have “social consciousness and a basic concern 
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for other peers, which is manifested by being able to take on community-oriented 
responsibilities” [Grayson, 2009]. This component relates to the ability to do things 
for and with others, accepting others, acting in accordance with one’s conscience, 
and upholding social rules. We share the scholar’s opinion that this personality’s 
characteristic is the sine quo none of successful team work and interaction within 
an organization. In our view being aware of your social responsibility as a part of an 
organization significantly contributes to the right understanding of corporate values 
and ethics making the staff adhere to these values and business culture. 

Thus, in conclusion we can state that these aspects mentioned above are relevant 
not only in everyday life but also in the working environment where feelings and 
emotions penetrate business interaction and increasingly influence interpersonal 
relationships in cross-cultural teams of peers. 

So now let us turn our eye to the process of acquiring cross-cultural competence 
and identify and analyze its key stages. Chandra Vennapoosa in her work “Examples 
of Cross-Cultural Competence” identifies three crucial phases: developing cross-
cultural awareness, acquiring cross-cultural knowledge and enhancing cross-cultural 
skills [Vennapoosa , 2012].

According to the author’s view developing cultural awareness is the initial stage 
of becoming culturally competent. It basically acknowledges the fact that cultures 
are diverse and dynamic. She states that it also involves the ability to conduct a 
cultural self-assessment where individual cultural beliefs, values and perceptions are 
evaluated. You can reflect on your own cultural traits and ask yourself self-reflection 
questions. You might want to reflect on how you see the world, why and how you react 
to something, and how different your thoughts and actions are from others. 

We hold the scholar’s opinion that Cultural Awareness becomes essential during 
interaction and socializing with people across cultures. All individuals interpret and 
perceive things differently. For example, shaking hands may be the tradition in your 
culture but may not be the same for another culture. 

The author points out some steps for developing cross-cultural awareness. First 
is to admit or acknowledge personal prejudices, biases, and stereotypes. Next is to 
become aware of the cultural standards, beliefs, and attitudes. Third is to learn how 
to value cultural diversity. The fourth step is to willingly reach out to the community 
or the society. And lastly, one must learn how to recognize comfort level in varied 
situations [Vennapoosa , 2012]. 

Acquiring cultural knowledge about other cultures is one of the foundations of 
cultural competence as the author puts it. Apart from recognizing other cultures, their 
values and superstitions understanding how cultural groups view other cultures is 
also important. After learning how to conduct a cultural self-assessment, people start 
evaluating other cultures and make a cultural comparison to figure out similarities 
and differences. 

Just as these steps in becoming culturally aware, there are also tips in acquiring 
cultural knowledge. Initially, you must know how others view or perceive your culture. 
Since part of knowledge is gained in institutions, it is a good thing to attend seminars, 
workshops and classes about other cultures the author suggests. 

The author also gives some tips how to succeed in acquiring cultural awareness: 
self-learning is very helpful so read about other cultures if you may; watch movies and 
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documentaries regarding other cultures; join cultural events and programs. Taking a 
trip to other countries is also a good learning experience, in other words we should 
culturally extend our scope.

One of the most significant phases of cultivating your cross-cultural competence 
is enhancing cross-cultural skills the scholar points out. This last stage in the 
developmental process of being culturally competent is augmenting and maintaining 
cross-cultural skills, which can be achieved in various ways. One way to do it is 
through interpersonal interaction with people of other cultures. People engaged in 
business relationships should be aware how to learn to make friends, contact with 
those coming from other cultures. If you are in an organization, you are supposed to 
establish good working relationships and networking with others and if possible, learn 
their language and the way they communicate, both in verbal and nonverbal aspects. 

As you immerse and explore your culturally-diverse environment, you should start 
to become comfortable in such situations and atmosphere. The author also stresses 
the importance of being flexible. If you still have existing fears and prejudices, start 
overcoming them. 

Continue to assess your values and beliefs and compare it with others. Learn to 
develop and evaluate culturally relevant programs and interventions. These skills are 
acquired over time and achieving these three stages in the process will definitely bring 
out cross-cultural competence.

So, in conclusion we can state that today’s business challenges create a lot of new 
opportunities for graduates to become a high caliber professional. Cross-cultural 
competence rules the roost in today’s business and economic interaction and 
relationships, because its relevance is dictated by deep and profound interdependence 
and interaction of businesses, countries and grassroots as well.
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Methodology of geophilosophy allowed the author to expand the understanding of Ukraine as 
the limitrophe State, through the territory of which runs the frontier of the confrontation between 
the two world cultures; explain the relationship between the totally corrupt Ukrainian authority 
and the geographic location of Ukraine. Prone to corruption the mentality of Ukrainian rulers 
and their Soviet nomenclatura past, to a large extent determined the course of history of Ukraine. 
Geophilosophy allowed the authors to formulate the Ukrainian national idea: Ukraine — Keeper, 
and the Ukrainians — the guardians of peace and a thousand years old culture in the western part 
of the Eurasian continent, as well as major cultural markers of Ukrainian identity.

Keywords: geophilosophy, Ukraine, Ukrainian national idea, “ideal” Ukrainian politician, 
limitrophe states.

The coming to power of Poroshenko and his inner circle did not change the 
membership of the Ukrainian ruling “elite.” After the Revolution of Dignity, those who 
were robbing Ukraine under Yushchenko seized the power systematically. Perhaps if 
it were not a strategic error by Putin, Ukraine would have once again returned to the 
sphere of Russian interests, because the mentality of Poroshenko is very close to the 
mentality of the Russian leadership. In any case, none of the high-ranking politicians 
of Western civilisation appointed their relatives, godparents, childhood friends, and 
business partners to the leading positions in the state; none of them placed a son with 
an economic education in the highest legislative body of the country; none of them 
allowed others to enrich themselves in time of war and allowed the Vinnytsia region 
(in which the main business interests of Poroshenko concentrate) receive subsidies 
from the state budget more than in Kharkiv, Sumy, and other borders with the state-
aggressor areas. This is only possible in a state that on management style remotely 
resembled the facade democracy in Cambodia. It is a pity, but the fact is enough to 
make comparisons [Karbaum, 2011].

 © Bazaluk Oleg, 2016
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Why can one not win against corruption in Ukraine?

1. Ukraine is ruled not by politicians, but by businesspersons, whose business 
interests are above the interests of their own Ukrainians and Ukraine. If Poroshenko 
has not yet closed his business in Russia, how can he abandon preferences for his 
business in Ukraine itself? The self-interest and ambition of Poroshenko and Yatsenyuk 
are so obvious that the interest of Ukraine and the Ukrainians in their perception of 
the world is simply nowhere to be seen. The Ukrainian ruling “elite” lives in their 
reality, far from the reality in which the Ukrainian nation survives.

2. Ukraine has not built a democratic model of state power. A return of Constitution 
of Ukraine sample of December 2004 supposes an independent power triumvirate 
President, Prime Minister, and Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine. However, 
in this triumvirate Poroshenko- Groysman it is one person (Volodymyr Groysman is a 
native of Vinnitsa, from the Poroshenko Clan), and the mentality of Poroshenko and 
Yatsenyuk is similar. It is beneficial for both uncertainty and irresponsibility of the 
government, which is reminiscent of the chaos of the government under Yushchenko. 
Poroshenko and Yatsenyuk consider it important to preserve corrupt courts and the 
prosecutor’s office, to pursue their own enrichment and presence in the government.

3. Because there are no social elevators and fair competition in the higher state 
bodies of the state. As long as in the Administration of the President, the Verkhovna 
Rada, and the Cabinet of Ministers of Ukraine, which have the exclusive right to 
determine domestic and foreign policy of the state, are incompetent, irresponsible, 
and indifferent to the interests of the state people and people are under the patronage, 
corruption in Ukraine will never be defeated.

4. Due to the weakness and disorganisation of non-governmental organisations. 
Changes are taking place, in Ukraine the civil society is formed, but, unfortunately, 
the degree of influence of non-governmental organisations on the politicians and on 
Ukrainian domestic and foreign policy remains low.

5. Because of the imperfections of the legal framework, this still allows corrupt 
officials to escape punishment.

6. Due to the lack of transparency in government activity, the Verkhovna Rada of 
Ukraine, Administration of the President, and the courts. All the activities of officials 
should be carried out in an open manner, under the careful supervision of public 
organisations.

Based on the foregoing, we can outline the image of the “ideal” Ukrainian 
politician, who will be able to consolidate the results of the Revolution of Dignity, 
and promote the further development of the Ukrainian state on the foundations of 
Western civilisation. An ideal Ukrainian politician is:

– A politician without his own business: a journalist, social activist, lawyer, etc. 
The difference between a politician and a businessperson is huge: a politician cares 
about the people and the state, a businessperson cares about the state of his business. 
Separation of politics and business, this is one of the main conditions for the ideal 
politician and internal Ukrainian policy in general.

– A man with a highly developed legal culture. Unfortunately, such people in 
Ukraine are few, because during 25 years of independence in Ukraine, the Ukrainians 



Oleg Bazaluk and Tamara Blazhevych 
The Image of an Ideal Ukrainian Politician. Ukrainian National Idea 

26 ISSN 2311-8822 Future Human Image 3(6)

were brought up under legal nihilism. Ukrainian politicians should by their example 
show obedience to the law and legal culture. Any violation of the laws of Ukraine (or 
even attempt of violations) should cost a politician his career. The basic principle of a 
politician is start with yourself. If Ukrainian politicians will learn to respect the laws 
themselves, the Ukrainian people will follow an example.

– Openness in front of the people. A politician is a servant of society. Openness 
of a politician in front of the society is a guarantee of his honesty and integrity. All 
of the modern Ukrainian politicians seek to “clean” their biography: something 
to conceal, hide, and be insincere, because each of them grew up in the period of 
lawlessness. However, the fact of concealment of the offense emphasises insincerity 
of the politician. The politician prone to deception is the return to the Kuchma and 
Yanukovych era. Therefore, society needs to identify deception and insincerity in the 
words and actions of Ukrainian politicians and get rid of them for the last time.

– Higher education and professionalism. In Ukrainian politics there are enough 
people with the fake (purchased) diplomas of higher education, or academic degrees. 
Those politicians should be identified, because the purchased education indicates a 
low culture and philistinism of a politician. A politician is a profession, so a basic 
knowledge of the profession, current research in political science, geopolitics, and 
geophilosophy is a necessary requirement for Ukrainian politician. The attitude to his 
profession reveals the seriousness of the intentions of a person to realise himself in 
this sphere of activity;

– Matching words and deeds. Ukrainian politicians promise a lot, but do little. 
Politicians who build their careers on a beautiful speech and the ability to present 
information must be replaced by politicians, maybe not as skilled in speech (although 
the ability to convince is very important for a politician), but by those who perform 
their promises and items of their election programs. The Ukrainians have to learn to 
ask about the promises; politicians should constantly be rotated, replacing a politician-
deceiver and populist by politicians who keep their word.

– Sociability. A politician is a person who is constantly aimed at interpersonal 
relationships. Through him, the connection between people and the authorities 
is carried out. It is therefore very important that a politician could listen to people 
and convey his sentiments to the government, as well as carry out the reverse 
communication: to explain the logic of the behaviour of the people to those in power. 
The authority as a regulator of the internal and external development of the society 
should take into account the mood of society and react to them. A politician in this 
chain is a communicator between the government and the people.

High standards of the ideal Ukrainian politician opens the way to representatives 
of the Ukrainian Diaspora, which thanks to their “fresh blood” and behaviour have 
to compete with homegrown millionaires, politicians of the Kuchma era, gradually 
displacing the last representatives of power. If in Great Britain Board of Treasury II 
was headed by a Canadian, why in Ukraine, are representatives of Western civilisation 
not able to realise their ambitions? Talks about “Varangians” who do not understand 
Ukrainian reality are empty excuses of corruptionists from the private club of the 
Ukrainian “elite.”
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Ukrainian national idea

Methodology of geophilosophy allows us to ignore the details and to highlight 
in the history of Ukrainian statehood the basis for determining the destiny of the 
Ukrainian people, which should ideally strengthen the surface of the Ukrainian locus 
of civilisation. Ever since the 13th century, the course of development of the Eurasian 
civilisation occurred so that the territory of Ukraine was divided by the borderline 
between the two world cultures: Asian, which later took the form of the Byzantine-
Asian, and European culture (enlarged to the scale of Western civilisation). Ukraine 
has become a suburb of both major loci of civilisation. As historian Natalia Yakovenko 
suggested, perhaps it was from here that its name originated [Yakovenko, 2012].

The history of Ukrainian statehood is a history of the influence of three cultures: 
Southeastern Ukraine was formed under the dominant influence of the Byzantine-
Asian culture (which is represented by its eastern neighbour — the Russian Federation); 
Western Ukraine was formed under the influence of European values of culture (mainly 
through the influences of Poland, Romania, and Hungary); but Central Ukraine, with 
its capital in Kyiv, preserved an original culture of the Old Rus state and cultural 
markers that identify Ukraine as a self-sufficient locus of civilisation. Perhaps for this 
reason, strangers both perceive Ukraine and Ukrainians in Russian and European 
history. However, it cannot be otherwise, because Ukraine is a borderland between 
two cultures with its original core! During eight centuries (with some interruptions) 
on the territory of Ukraine the watershed of two world cultures took place, and the 
Ukrainians as a nation absorbed the elements of the Byzantine-Asian and European 
cultures in its ancient Rus essence. Therefore, the Ukrainians cannot be identified 
either as Russians or as Europeans. The Ukrainians have absorbed elements of both 
cultures, but the roots have remained of Rusyns — ethnos, that coming out of the Rus 
state with its capital in Kyiv. The main marker of identification of the Ukrainian nation 
is a thousand-year culture of an ancient nation with elements of assimilation of the 
Byzantine-Asian and European cultures. It is from here that the Ukrainian national 
idea originates: Ukraine — Keeper, and the Ukrainians — the guardians of peace 
and a thousand-year old culture in the western part of the Eurasian continent. The 
tranquility between two world cultures depends on the situation in Ukraine. 

It is worth noting that not only can Ukraine and the Ukrainians call themselves the 
guardians of peace in the western part of the Eurasian continent. If we look at figure 
2, as well as it is in geophilosophy of Vadim Tsymbursky [Tsymbursky, 1999], that is 
popular in Putin’s entourage, there are limitrophe states: Ukraine, Belarus, Latvia, 
Estonia, Finland, Poland, and Lithuania. In different periods of history, it is through 
the territories of these countries that ran and runs the boundary between the two 
major loci of civilisation.

Ukraine’s territorial integrity and the Ukrainians inhabiting the area are worthy 
of respect in the history of the Byzantine-Asian and European culture, at least for the 
fact that the whole history of Ukrainian statehood and culture of the Ukrainian nation 
was formed on the boundary of confrontation: in wars, violence, slavery, genocide, 
and humiliations. Each of the two opposing cultures (civilisations) tried to reverse 
the Ukrainians under it, to burn the roots of our ancestors in the memory. However, 
because of all these external violent refractions, a nation is formed — guardians, 
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psychological type of Cossack, who in war — the best warrior, in the world — an 
educated, creative, and hard-working person.

National idea: Ukraine — Keeper, the Ukrainians — the guardians of peace and 
a thousand years culture in the western part of the Eurasian continent, it not only 
identifies the Ukrainian nation, rallies, gives the role, allowing taking its rightful 
place among the great nations and cultures of the world, but also imposes a high 
responsibility. It is due to the national idea — its main cultural markers follow the 
destination of the Ukrainian nation:

1. Ukrainian — a warrior-guardian. Ukraine, because of its geophilosophy, 
must have an efficient, well-equipped army. The stronger the Ukrainian army is, the 
higher it is fighting spirit and training, the safer it will be on the border between two 
cultures. Ukraine is a fortress within which the outposts of both cultures are placed. 
A Ukrainian is, primarily, a warrior: intelligent, strong, agile, and skillful. Defending 
the independence of the state, he guards the borders of the Byzantine-Asian and 
European cultures.

2. A Ukrainian is a highly educated person; Ukraine represents innovation and 
high technology. Highly educated Ukrainians make difficulties for manipulation of 
consciousness, reduce the effectiveness of information warfare (propaganda), expand 
the scope of creative self-realisation, and provide the innovation and introduction of 
new technologies. Borderland of the Ukrainian nation opens up the opportunity to 
take the best from each culture and the best use when it benefits to a thousand-year-
old culture and rise in living standards. There is no shame in learning; we should 
learn from each other’s experiences. In today’s world high technologies are ruling, 
so the nation that is developing on the border of two world cultures should differ 
by innovation, creativity, and technological effectiveness of its resources. A striking 
example of the development is Finland, the same limitrophe state, like Ukraine. 
High education will reduce the influence of propaganda, expand the boundaries 
of perception of the world, and allow it to make independent verified decisions, 
particularly concerning the destiny of the nation and the state.

3. Ukraine is a democratic state, and the Ukrainians are people with a highly 
developed legal culture. Ukraine is obliged to build a democratic model of state power — 
the most efficient governance model in the worldwide civilisation. Power, money, and 
permissiveness turn a Democrat-Ukrainian into a hetman, an ataman, or a master 
easily. Therefore, the Ukrainians need a democratic model of governance and legal 
culture to ensure fair competition in the government and popular control of power. All 
are equal before the law of Ukraine: from a citizen to the President. Only in this way can 
we avoid a repetition of the Kravchuk, Kuchma, Yushchenko, and Yanukovych era....

4. A Ukrainian is a free and responsible citizen with an active lifestyle. The 
psychological type of a Cossack and mentality of a warrior — this is inner freedom, 
which is controlled and regulated, not temporary subjective value orientations of the 
next leader or dictator, and the laws of Ukraine are the same for all. Inner freedom is 
a high civic activity, awareness of the importance of strengthening social institutions, 
and development of spheres of activity. It is the responsibility in front of generations 
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of ancestors and the future of the nation. Borderland peculiarity is constant vigilance, 
the introduction of better and advanced technologies, a willingness to defend its 
independence and parity of cultures. Enervation at the border, the uncertainty of 
domestic and foreign policy, and corruption are an occasion for aggression, loss of 
independence and bonded labour on the “elite”: the oligarchs, rulers, nomenclatura, etc.

5. A Ukrainian is a hospitable host, and Ukraine is an open country. When we 
speak about Ukraine as a fortress, we do not mean in any way the isolation of Ukraine 
or equidistance from one (or both) cultures. For Ukraine, due to the peculiarities of 
its geographical location and history, this is equivalent to a loss of independence or 
part of the territories. Ukraine will not be able to resist itself to one or even two world 
cultures. When we speak about Ukraine as a fortress, on the contrary, we assume its 
openness to the penetration of both cultures, its accessibility, and non-resistance. Let 
the Russians or Europeans come to the fortress, create a sphere of their influence. 
Let Byzantine-Asian and European cultures penetrate not only to Ukraine, but also 
interpenetrate each other; it is their choice, that is why they are the world cultures. 
However, it is important that these penetrations and influences remained for Ukraine 
on the surface, supplementing, being for the benefit of developing Ukrainian statehood. 
It is important that the cultural heritage of Kievan Rus, identifying the depth of the 
roots of Ukrainian culture, remained paramount for the Ukrainians, dominant and 
preponderant in importance over any other culture. The Old Rus culture of Ukraine 
is a fundamental and defining culture and one for which values for Ukrainians should 
be stable, sacred, and cult. It is thanks to them that guests will know Ukraine and the 
Ukrainians and identify them. For its own safety, Ukraine should gain the respect of 
its cultural heritage and set out clear markers of cultural identity. Ukraine is a fortress, 
and the Ukrainians are the guardians-warriors of peace, and a thousand years old 
culture — this is the core of the Ukrainian nation, the ice on the surface of which the 
waves of two world civilisations are taking place, but only strengthen it, and without 
penetrating into the deep structures. Independent Ukraine is a borderland between 
the Russian Federation and the European Union at the same time.

It is for this reason that Ukraine cannot be pro-Russian or pro-European. Ukraine 
is obliged to remain by itself — worth keeping, the guardian of peace and of its own 
culture in the western part of the Eurasian continent. An illustrative example for 
Ukraine should be the experience of Finland, whose people have been able to find 
their own identity and to build a harmonious relationship with the ambitious Russian 
Federation.
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The paper discusses the possibility of forming new time-induced planetary-cosmic worldview 
attitudes of the man of the future by means of philosophy and through the system of higher 
education. 

It confirms a special mission of philosophy of education in forming the man of tomorrow 
and shows that it develops in the field of social philosophy and, making a comprehensive and 
interdisciplinary study of educational processes, effectively combines social science with pedagogy.

The attention is focused on the fact that it is the philosophy of education that can target and 
fill the content of pedagogy with new knowledge, methods, techniques which, thanks to the latest 
teaching and educational approaches, will be implemented in the practice of forming the spiritual 
world of qualitatively new, modern generations.

Based on a comprehensive approach to the educational process at universities, the study 
investigates the essence and mechanisms of a mind-setting function of philosophical knowledge 
that can provide successful training of responsible, creative, active young people to preserve the 
civilization on a planetary-cosmic scale.

It elaborates conceptual and methodological approaches to the formation of the world outlook 
of specialists by means of philosophy as the basis for the pragmatist-instrumentalist concept 
of philosophy of education, the essence of which is using philosophical knowledge as a tool of 
pragmatic ideological guidance on social and educational results: moulding the man of the future 
capable of ensuring the survival of civilization and humanity.

The paper substantiates the content of philosophical knowledge in higher education which 
should naturally be consistent with the field and subject of study of future specialists since 
philosophical disciplines are still (at Ukrainian universities as well) often taught using outdated 
teaching practices: in a formal way without the necessary convergence of technical or natural 
sciences and humanitarian knowledge, humanization and humanitarization of higher education 
on the whole being the context and precondition of such convergence.

Based on the analysis of the theory and practice of educational process in higher education, the 
article outlines the semantic content of philosophical knowledge that may include the philosophy 
of nature, anthropo-cosmism and philosophical energetics, as well as other components of 
philosophical knowledge, which significantly contribute to the development of axiological potential 
of the man of the future.

Keywords: philosophy of education, moulding, world outlook, philosophical knowledge, higher 
education, pragmatist-instrumentalist concept of education.
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У роботі розглянуто можливість формування продиктованих часом нових, планетар-
но-космічних, світоглядних установок людини майбутнього засобами філософських наук і 
через систему вищої освіти. 

Стверджується особлива місія філософії освіти у формуванні людини майбутнього, ко-
тра, розвиваючись у галузі соціальної філософії й утворюючи комплексне й міжгалузеве 
вивчення освітніх процесів, ефективно поєднує соціальні науки з педагогікою. Акцентуєть-
ся увага на тому, що саме філософія освіти може зорієнтувати та змістовно наповнити 
педагогіку новими знаннями, методами, способами, які, завдяки новітнім освітньо-вихов-
ним методикам, втілюватимуться у практику формування духовного світу якісно нових, 
сучасних поколінь.

Розроблено концептуально-методологічні підходи до формування світогляду особисто-
сті майбутніх фахівців засобами філософських наук, що лягли в основу прагматистсько-
інстру менталістської концепції філософії освіти, сутність якої полягає у використанні 
філософських знань як інструментарію світоглядних орієнтирів особистості з прагма-
тистською спрямованістю на соціальний і педагогічний результат — формування людини 
майбутнього, здатної забезпечити виживання цивілізації й людства. 

На основі аналізу теорії та практики освітньо-виховного процесу у вищій школі окрес-
лено орієнтовне змістове наповнення філософського знання, що суттєво сприяють роз-
витку аксіологічного потенціалу людини майбутнього. 

Ключові слова: філософія освіти, виховання, світоглядні орієнтації, філософське знан-
ня, вища освіта, прагматистсько-інструменталістська концепція освіти.

Вступ

Сучасні світові трансформаційні процеси висувають перед вищою освітою 
завдання зі створення якісної системи підготовки високоосвічених спеціалістів 
постмодерного, інформаційного суспільства, розробки оновлених підходів до 
навчання й виховання молодого покоління з метою вироблення в їхній свідомо-
сті науково-філософського розуміння глобальних проблем і накреслення мож-
ливостей і варіантів їх вирішення задля виживання людства та піднесення рівня 
якості життя.

Безумовно, основний концепт проекту Міжнародного філософсько-космоло-
гічного товариства (МФКТ) та наукового журналу «Future Human Image» («будь-
яка система освіти повинна знати, кого і як вона буде виховувати у підростаючих 
поколіннях»), підпорядкований розумінню мінімум двох складових — бачення 
орієнтира у вихованні ідеального образу, на досягнення якого використовуєть-
ся ввесь потенціал системи освіти; знання й використання методів досягнення 
визначеної мети, не потребує додаткових аргументацій [Philosophy of education, 
web-site ISPC]. 

З огляду на спрямування науково-педагогічної  діяльності, у цій роботі до 
визначеного МФКС і редакцією журналу «Future Human Image»   мінімуму 
освітніх складових ми б додали ще одне завдання — для чого вчити, навчати й 



ISSN 2311-8822 Future Human Image 3(6) 33

Галина Берегова Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція
формування людини майбутнього у вищій школі

виховувати наступні покоління? — прагматичний аспект формування людини 
майбутнього, якому логічно підпорядковуються й дві наступні (кого? як?), і тоді 
мінімум цих складових матиме тривекторне спрямування, яке ми спробуємо ви-
класти у так: кого? — для чого? — як?  Останнє запитання передбачає, як міні-
мум, ще два уточнення: 1) «за допомогою чого вчити й виховувати?» — що саме 
постане інструментом  навчання/виховання нової особистості, 2) «яким чином 
вчити й виховувати?» — за допомогою яких методик, на які філософсько-освітні 
концепції спиратиметься формування людини майбутнього. 

Забігаючи наперед, коротко окреслимо сутність пропонованої нами прагма-
тистсько-інструменталістської концепції формування людини майбутнього у 
вищій школі, де на перше місце серед навчання й виховання все ж поставимо 
виховання:

1. Кого виховувати/вчити — творчу, мислячу, відповідальну, свідому особи-
стість — студентів вищих навчальних закладів, майбутніх фахівців різних спе-
ціальностей і спеціалізацій із високим рівнем культури (тут слід обов’язково 
говорити про бачення орієнтира у вихованні ідеального образу людини майбут-
нього).

2. Для чого вчити, навчати й виховувати — надати людині майбутнього філо-
софські знання, спрямовані на вироблення світоглядних позицій з установками 
морально-етичного характеру й піднесення рівня її духовності, щоб підвищити 
рівень адаптації нової особистості до постійно змінюваного життя, визначити 
напрями діяльності майбутніх фахівців на шляху збереження життя людства й 
цивілізації у зв’язку із загостренням глобалізаційних процесів.

3. Як: за допомогою чого і яким чином вчити/виховувати людину майбут-
нього — шляхом формування планетарно-космічного світогляду, екологічного 
світогляду, планетарно-космічного мислення, вихованням людського в людині, 
засобами передусім філософських (не зменшуючи ролі й інших наук) наук через 
систему вищої освіти (тут доречно говорити про знання й використання методів 
досягнення визначеної мети).

Особлива місія у формуванні людини майбутнього покладається саме на фі-
лософію освіти, котра, розвиваючись у галузі соціальної філософії й утворюючи 
комплексне й міжгалузеве вивчення освітніх процесів, ефективно поєднує со-
ціальні науки з педагогікою. Саме філософія освіти покликана зорієнтувати та 
змістовно наповнити педагогіку новими знаннями, методами, способами, які, 
завдяки новітнім освітньо-виховним методикам, втілюватимуться у практику 
формування духовного світу якісно нових, сучасних поколінь.

Слід зазначити, що в нашій роботі відсутнє намагання надати філософським 
ідеям тільки практичної значущості й тим самим замінити «застарілу» педа-
гогіку філософією освіти, оскільки завдання філософії ми вбачаємо не лише в 
досягненні практичних результатів, а й у забезпеченні нового рівня розуміння 
проблем освіти й виховання, що за допомогою узагальнених підходів і методів 
філософії передбачає передусім зміни у змістовому наповненні вищої освіти 
шляхом цілеспрямованого відбору навчальних предметів і навчального матері-
алу з урахуванням практичних результатів навчально-виховної діяльності.

Передусім слід окреслити роль теоретичних й емпіричних методів у розробці 
прагматистсько-інструменталістської концепції формування людини майбут-
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нього. Теоретичні методи охоплюють концептуальні положення філософських і 
психолого-педагогічних наук, досягнення вчених у галузі філософії освіти, пси-
хології та педагогіки, пов’язані з формуванням світоглядних позицій, теорією 
спрямування практичної діяльності та морально-ціннісною культурою особи-
стості. Емпіричний дослідницький блок складається з таких методів: анкету-
вання студентів і викладачів, спостереження за навчально-виховним процесом,  
опитування викладачів з метою узагальнення філософсько-педагогічного дос-
віду; аналіз методичного забезпечення у вищих навчальних закладах освіти; 
аналіз контрольних і тестувальних робіт студентів; педагогічний експеримент; 
кількісний та якісний аналіз експериментальних даних. Окрім того, використа-
но спеціальний дослідницький блок методологічних принципів: а) поліфонії 
та діалогізму, що забезпечують процес творення смислового простору комуні-
кативної природи сучасної освіти та надають можливість сформувати цінніс-
но-нормативну модель світогляду людини майбутнього; б) синергізму — щодо 
дослідження ефективності механізму прагматистсько-інструменталістської 
концепції освіти у вищій школі в невизначених умовах епохи глобалізації; в) 
структурно-функціональний — допомагає уточнити складне переплетіння еко-
логічних, антропокосмічних і соціокультурних реалій тощо.

Необхідність розробки прагматистсько-інструменталістської концепції у га-
лузі філософії освіти посилюється ще й суспільною потребою у все нових і нових 
філософсько-освітніх підходах до формування світогляду майбутніх поколінь, 
орієнтованого на стратегії виживання людства та піднесення рівня якості жит-
тя в умовах глобалізації. Окрім того, філософія освіти сама по собі є методоло-
гічним орієнтиром сучасних освітньо-виховних процесів, а філософське знання 
утримує в собі значний світоглядно-формуючий потенціал з урахуванням сучас-
ного соціокультурного контенту. 

Отже, спробуємо розглянути, як можливе формування продиктованих часом 
нових, планетарно-космічних, світоглядних установок людини майбутнього за-
собами філософських наук і через систему вищої освіти.

Частина 1
Світоглядно-формуюча функція філософського знання

Передусім відповісти на запитання «для чого навчати» майбутні покоління, 
тобто визначити мету навчально-виховного процесу вищої школи на сучасному 
етапі життєдіяльності суспільства, допоможе актуалізація гуманістично-культу-
ротворчого потенціалу філософії освіти та світоглядно-формуючої функції фі-
лософського знання (філософії) загалом. 

Гуманістично-культуротворча функція філософії освіти в сучасному суспіль-
стві визначається її потенційними можливостями вирішувати найбільш важливі 
завдання в стратегії виживання людства — забезпечення новому поколінню успіш-
ної соціалізації в умовах інформаційної майбутності, а також обґрунто вується не-
обхідність реформування освітньої системи, що вбачається у становленні твор-
чо-гуманітарної особистості майбутнього фахівця як цілісного суб’єкта культури.

Слід зазначити, що філософська складова постає важливим компонентом 
умоглядних конструкцій більшості видатних мислителів, яскраво демонстру-
ючи свій гуманістично-культуротворчий потенціал. Проблема освіти людини 
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як центральна почала розглядатись тільки у філософії ХІХ століття (Й. Гердер, 
Г. Гегель, В. Одоєвський, А. Хом’яков, П. Юркевич, Л. Толстой й ін.). У ХХ сто-
літті принципи філософії все активніше залучалися до вирішення проблем осві-
ти (Дж. Дьюї, М. Бубер, Й. Гессен і ін.). 

Особливо актуальними у визначенні світоглядно-формуючих засад філософ-
ського знання стали дослідження у сфері моделей і категорій освіти таких пред-
ставників гуманітарної філософії освіти, як Г. Ноль (герменевтичний історизм), 
Е. Венігер, В. Флітнер (структурна герменевтика), Г. Рот, Г. Здарзил, М. Лідтке, 
О. Больнов, І. Дерболав, К. Данелт, М. Лангевелд (педагогічна антропологія), 
(М. Бубер, А. Петцелт, К. Шаллер, К. Мелленхауер (екзистенційно-діалогічне 
спрямування), А. Ілліч, П. Фрейре (критико-емансипаторський напрям), Д. Лен-
цен, В. Фішер, К. Вюнше, Г. Гізеке, С. Ароновітц, У. Долл (постмодерністська 
філософія освіти) й ін. 

На особливу увагу заслуговують дослідження з прагматистсько-інструмен-
талістського спрямування філософії освіти, започаткованого ще У. Джеймсом і 
Дж. Дьюї. Згідно з цими дослідженнями, освіта як соціальний інститут повин-
на мати й свій смисловий стрижень, зумовлений зростанням ролі особистості 
в інформаційному суспільстві [Джеймс, 1997;  Дьюи, 2001]. Таким смисловим 
стрижнем вищої освіти дозволимо собі визначити етичну спрямованість особи-
стості, продиктовану вимогами самого життя, що потребує виховання молодої 
людини в дусі високої моральності, відповідальності за долю країни й людства, 
її природо- та культуровідповідності.

Саме прагматистсько-інструменталістське спрямування філософії освіти 
дає підстави розглядати філософію як загальну теорію виховання, а структуру 
філософського знання — як «інструментарій» навчально-виховного процесу з 
орієнтацією на певний педагогічний і соціальний результат, котрий, у нашому 
випадку, має спрямованість на формування сучасних світоглядних установок 
особистості майбутніх фахівців відповідно до змінюваного світу, на розвиток 
планетарно-космічного мислення з метою забезпечення виживання людства та 
збереження цивілізації.  

Хоча сучасний український філософ В. Зінченко зазначає, що концепція 
прагматизму і висхідна від неї теорія виховання зазнали деякої модернізації у 
кінці ХХ ст., що й дозволило їй вдало вписатися у загальну тенденцію розуміння 
виховання і освіти як процесу соціалізації особистості, її адаптації до цінностей 
суспільства. Прихильники ж неопрагматистської концепції виховання, зазначає 
дослідник, «посилюють індивідуалістичну спрямованість ідей Дьюї, його анти-
інтелектуалізм, зближуючи в багатьох питаннях концепцію прагматизму з ек-
зистенціалізмом» [Зінченко, 2014: с.16]. 

Все ж теоретична реконструкція історії філософії і педагогіки свідчить про 
поєднання навчання й виховання, тобто постійний їх взаємоперетин, через 
трансформаційні процеси спілкування поколінь, що створює можливості окрес-
лення теоретико-методичних аспектів засвоєння філософських знань і визна-
чення методологічних підходів до формування за допомогою цих же філософ-
ських знань нового, сучасного світогляду особистості у вищій школі — одним 
словом, сам процес навчання філософії певною мірою сприяє вихованню особи-
стості філософією.
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Тому, говорячи про навчання людини майбутнього, не можна залишати поза 
увагою її виховання. Розглядаючи проблеми вищої школи, завжди слід гово-
рити про органічне поєднання у вищій школі навчання й виховання. Саме вза-
ємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і 
способів спілкування поколінь з позиції філософського осмислення світу доз-
воляє визначати: 1) освіту як цілеспрямовану пізнавальну діяльність людей з 
отримання знань, вмінь і навичок та їх удосконалення, 2) виховання як ціле-
спрямоване систематичне формування якісних характеристик особистості за 
допомогою впливів різного характеру. В обох позиціях (як освіти, так і вихо-
вання) ключовою вважаємо цілеспрямованість, а об’єднуючим фактором — пе-
дагогічний результат, що полягає у формуванні інтелектуального й духовного 
потенціалу людини майбутнього.

Так, зокрема й монографія українського дослідника О. Базалука «Філософія 
освіти в світлі нової космологічної концепції» (2010) присвячена найбільш важли-
вому, на думку автора, аспекту філософії освіти — вихованню планетарно-косміч-
ного типу особистості, людини-лідера, що прагне знайти себе в житті та реалізу-
вати себе в ньому, має масштабне бачення свого місця у світі й суспільстві, розуміє 
своє призначення та присвячує себе досягненню вищої (глобальної, узгодженої 
із загальнолюдськими цінностями) мети. Тут хочеться висловити думку про те, 
що «масовизація» освіти (й інші подібні явища, зокрема українського освітнього 
середовища) не створює, на жаль, сприятливих умов для виховання лідера, що 
зовсім не означає відкидання тенденції виховання вільної особистості цивілізо-
ваного суспільства, а, навпаки, вимагає змінювати підходи до освітньо-виховного 
процесу, зосереджуючись на «досягненні гармонії між розумом, душею й тілом 
людини», що складає «шлях до розуміння сутності людського існування, місця 
людини в цивілізації й космосі» [Базалук, 2010: с. 2].

До філософських і психолого-педагогічних аспектів становлення людини 
майбутнього у вищій школі, які теж не можуть залишатися поза увагою філо-
софів освіти, відносимо: 1) розуміння інтегративної сутності світогляду особи-
стості, що окреслюється  інтелектуально-розумовими й почуттєво-емоційними 
компонентами, визначає відношення людини до світу, орієнтує й регулює її  по-
ведінку; 2) пізнавальну насиченість світогляду як особистісну характеристику, 
що формується на раціональному, досвідному й інтуїтивному рівнях і здійсню-
ється через навчання (викладання й учіння), виховання та процеси трансфор-
мації життєвого досвіду; 3) визначення внутрішньо-особистісних й соціально 
зумовлених векторів ціннісних орієнтацій особистості, духовний світ якої ре-
презентує свідомість.

По-перше, світогляд особистості — це специфічне інтегративне утворення й рі-
вень філософського пізнання світу одночасно. Багатомірність розуміння терміна 
«особистість» дозволяє трактувати світогляд особистості як рівень філософського 
осмислення світу та визначати пізнавальну насиченість світогляду в контексті ду-
ховних вимірів особистості, а внутрішньо-особистісні й соціально зумовлені век-
тори ціннісних орієнтацій особистості репрезентувати через її свідомість.

Проблема багатовимірності особистості має міждисциплінарний статус, 
оскільки розглядається філософськими, соціальними та природничими наука-
ми з використанням біогенетичного, соціологічного й персонологічного підхо-
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дів. Окрім того, що світогляд як рівень філософського осмислення світу поєднує 
в собі інтелектуально-розумові й почуттєво-емоційні компоненти особистості 
та, синтезуючи знання, бажання, інтуїцію, віру, надію, життєві мотиви, мету 
тощо, виявляється через погляди, переконання, принципи, ідеали, цінності, ві-
рування, життєві норми та стереотипи, що визначають відношення людини до 
світу та постають орієнтирами й регуляторами людської  поведінки та перетво-
рювально-творчої діяльності. 

Визначення внутрішньо-особистісних і соціально зумовлених векторів цін-
нісних орієнтацій особистості дає можливість філософам освіти виділити за-
гальний напрям формування ієрархії цінностей, позначених утвердженням прі-
оритету загальнолюдського й гуманістичного начал у контексті філософських і 
психолого-педагогічних підходів до проблеми становлення людини майбутньо-
го як цілісного суб’єкта культури. 

Найбільш повним репрезентантом духовного світу особистості визначено 
свідомість, що пояснюється її специфічністю й непредметністю об’єкта (наяв-
ністю в кожному образі сприйняття, демонстрацією і співвіднесенням відчуттів, 
почуттів, думок тощо). Світогляд особистості, за умови такого підходу, постає 
комплексною формою свідомості з виокремленням у ній ціннісної свідомості, 
суспільних та індивідуальних установок. Основними репрезентантами свідо-
мості відносно духовного світу особистості є такі характеристики, як знання, 
інтенціональність, увага, самозвітність «Я» у власних діях, а також єдність, що 
виражається у цілісності всіх компонентів зовнішнього й внутрішнього досвіду.

Становлення особистості людини майбутнього як цілісного суб’єкта культу-
ри передбачає передусім формування ціннісних компонентів її світогляду, що 
визначається розумінням філософського знання як особливого духовного яви-
ща і виявленням його місця в системі культури, його співвідношення з іншими 
духовними явищами (формами суспільної свідомості) — наукою, мистецтвом, 
релігією і ін. Звідси випливає, що система освіти (від концепції до змістовного 
наповнення) повинна максимально повно враховувати й відтворювати специфі-
ку духовності: лише в цьому випадку вона ефективно зможе вирішити завдання 
формування етичної та соціально відповідальної особистості.

По-друге, пізнавальна насиченість світогляду, на наш погляд, тісно пов’язана 
зі смисловим (змістовим) наповненням філософського знання у вищій школі. 
Так, наприклад, саме за допомогою філософських знань усвідомлюється пере-
дусім наявність матриці життя людини — універсального «механізму» цілісної 
енергетичної структури, що створює гармонічну взаємодію земного й небесного 
планів буття. 

Можливо, спірним буде твердження про те, що філософське знання (особли-
во його змістове, смислове наповнення) у вищій школі слід подавати з опорою на 
«матрицю життя людини» — універсального «механізму» цілісної енергетичної 
структури, що створює гармонічну взаємодію земного й небесного планів буття, 
тобто з опорою на «триєдину основу життя»: свідомість — духовність — енер-
гообмін. Про це  більш детально йшлося в монографії автора на прикладі нав-
чання філософії майбутніх фахівців-аграрників, сфера майбутньої професійної 
діяльності яких простирається в площині природних ресурсів планети й космо-
су — землі, води, повітря, природних копалин тощо, і виховання їх філософією 



Галина Берегова Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція
формування людини майбутнього у вищій школі

38 ISSN 2311-8822 Future Human Image 3(6)

одночасно [Берегова, 2012: с. 78-85]. Цей авторський підхід, правда, викликав 
деяке нерозуміння того, що у світі/всесвіті «все пов’язане з усім»: так, знані в 
Україні доктори філософських наук задавалися питанням «при чому тут до осві-
ти всезагальні закони?». Однак висловимо тверде переконання, що всі явища 
та процеси, включаючи й освітні, підлягають одним і тим же законам, а отже, 
дія механізму формування нового, сучасного, планетарно-космічного світогля-
ду особистості базується на всезагальних законах Всесвіту, серед яких переду-
сім зазначимо рух, енергообмін, взаємодію, всеєдність, а також логіку природи, 
критичну масу, неповторюваність і невизначеність. А матриця філософського 
знання для успішної дії механізму формування свідомості майбутніх фахівців 
з метою спрямовування людства на шлях свідомого виживання спирається на 
триєдину основу життя: енергообмін, свідомість, духовність. Енергообмін у 
життєдіяльності людини (як і всієї природи) займає основне місце та виконує 
скеровуючу роль, рухаючи особистість до потреби жити, творити, спілкуватись, 
пізнавати тощо. Розуміння цього закону Всесвіту дає можливість на основі взає-
мозалежності всіх інших законів виробити стратегію та тактику формування сві-
тогляду нового типу особистості засобами філософських наук (через філософію 
виховання і виховання філософією).

Окрім того, за допомогою філософських знань усвідомлюється передусім на-
явність єдиної матриці життя людини, що закладена в основу кожного явища, а 
отже, вона підтримує життєвість і цілісність усіх явищ світобудови — від клітини 
до Всесвіту. 

Спираючись на таку схематизацію (чи альтернативну їй) матриці життя лю-
дини (енергообмін — свідомість — духовність), можна визначити смислову ма-
трицю філософського знання як основу вироблення курсу на свідоме виживання 
людства. Окрім того, саме смислова матриця філософського знання розширює 
місткість свідомості окремої людини та підвищує рівень її духовності, а отже, і 
всього людства. Питання духовності кожної особистості — людини майбутньо-
го — нині є стратегічним для людства з позиції необхідності його виживання 
шляхом вирішення глобальних проблем. Зрештою, від забезпечення належного 
(високого) рівня духовності залежить те, якою буде людина та яким буде люд-
ське суспільство в майбутньому. 

Таким чином, потужний поштовх розвитку особистості, людству й цивіліза-
ції дає філософське осмислення світу, що актуалізується з огляду на глобаліза-
ційні процеси та формується шляхом засвоєння певних, змістово  окреслених 
філософських знань у вищій школі, від ефективності якого суттєво залежить 
успіх соціально-економічних перетворень, спроможність суспільства переломи-
ти наростаючі негативні тенденції в розвитку духовної культури та збагатити 
найвищі моральні ідеали й життєві пріоритети людини.

Частина 2
Змістове наповнення філософського знання у вищій школі

Обґрунтування гуманістично-культуротворчого потенціалу філософії освіти 
та взаємоперетину освіти й виховання у формуванні світогляду людини май-
бутнього свою чергою спонукає до окреслення змістового наповнення філософ-
ського знання в сучасному освітньому просторі.
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Змістове наповнення філософського знання у вищій школі повинне законо-
мірно узгоджуватися з фахом/спеціалізацією майбутнього фахівця, однак (зо-
крема у вишах України) це не має логічного втілення: викладання філософських 
дисциплін зачасту все ще відбувається за застарілою схемою «радянських пері-
одів» історії дидактики — формально, без урахування необхідного зближення 
технічного чи природничого знання з гуманітарним, передумовою і контек-
стом чого постають гуманізація і гуманітаризація вищої освіти загалом. (Стан 
сучасної вищої освіти в Україні, продиктований зовнішніми й внутрішніми со-
ціально-економічними, політичними й культурними процесами, традиційність 
вітчизняної освіти й тенденції до наслідування й копіювання різних моделей 
освіти вимагають окремого серйозного аналізу й переосмислення навчання й 
виховання у їх безперервній взаємодії.)

Так, візьмемо для прикладу навчання майбутніх фахівців у вищих аграрних 
навчальних закладах (тобто у вузькоспеціалізованих навчальних закладах, ви-
шах негуманітарного спрямування). І зазначимо, що студенти-аграрники — це 
майбутні агрономи, тваринники, технологи й переробники сільськогосподар-
ської продукції, рибоводи, екологи, гідромеліоратори, будівельники, картогра-
фи, землевпорядники, що працюватимуть із земельними й енергетичними ре-
сурсами країни й планети (земля, вода, повітря, сонячна енергія), і від їхньої 
професійної компетенції та ціннісних орієнтацій безпосередньо залежить пов-
ноцінне життя (його якість) людства: природні цінності — чисте повітря, вода, 
ко¬рисні копалини, родючі ґрунти, ліси; біологічні, віталь¬ні цінності — здоро-
вий стан організму; психічні цінності — відчуття комфор¬ту, піднесеності, зако-
ханості, радості, щастя та ін.; соціальні й духовні цінності — зайнятість населен-
ня, злагода в суспільстві, мир, ідеали. З огляду на це спробуємо окреслити, яку 
систему філософських знань можна використати як інструментарій формуван-
ня світоглядних орієнтирів особистості — людини майбутнього.

Спираючись на теорію та багаторічну практику роботи саме в аграрному 
виші України, дозволимо стверджувати, що філософський дискурс вищої аграр-
ної освіти повинен вибудовуватися на теоретико-методичних аспектах засво-
єння філософських знань про природу, котрий орієнтовно може охоплювати, 
наприклад, натурфілософію, пантеїзм і панпсихізм з його формами — аніміз-
мом, гілозоїзмом, вченням про душу як субстанційну й динамічну основу світу, 
філософський енергетизм тощо. Що дає вивчення саме таких спрямувань філо-
софського знання для формування нових (планетарно-космічних) світоглядних 
позицій майбутніх фахівців? 

Спробуємо на це запитання відповісти стисло, окресливши гіпотетичний 
соціальний і педагогічний результат від вивчення таких орієнтовних філософ-
ських спрямувань:

– філософія природи — допомагає раціонально осягнути цілісність, єдність 
і різноманітність природи та її першооснови, розкрити різні рівні природи (від 
неорганічної природи до життя загалом і життя людини зокрема); слугує під-
ставою для засвоєння не тільки спекулятивних знань з натурфілософії, а й філо-
софських проблем біології, зоології, екології, економіки, рибництва тощо — од-
ним словом, сприяє побудові раціонально-наукової картини світу;
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– пантеїстична філософія — надає філософське осмислення релігійного 
відношення людини до дійсності, сенсу релігійного феномена (маючи за свої 
дисциплінарні складники метафізику, епістемологію та праксеологію релігії 
тощо) — сприяє вибудовуванню особистісних уявлень про дійсність і життєве 
призначення людини, органічно доповнюючи картину світобудови;

– панпсихізм — розкриває уявлення про всезагальну одухотвореність приро-
ди  (різновидами панпсихізму є анімізм, гілозоїзм і вчення про душу як психіч-
ну реальність і справжню сутність світу); надає можливість розуміння сутності 
біо- і психічно-енергетичного обміну між людиною і природою (землею, водою, 
повітрям, рослинами, тваринами, Всесвітом тощо);

– антропокосмізм — надає осмислення принципу функціональної та струк-
турної єдності світобудови й людини (тотожність мікро-  і макрокосмосів), 
космічна місія людини, особливе сприйняття самої людини (як переважно ро-
дової, всеєдиної істоти) — формує комплекс уявлень про єдність людини та 
Всесвіту; 

– філософія всеєдності — надає поняття про інформаційний, енергетичний 
і речовинний (атомарно-молекулярний) рівні буття людини, єдності людини й 
Всесвіту з єдиним інформаційно-енергетичним полем (так, зокрема філософія 
розвитку гармонії В. Сагатовського може бути продуктивною для формування 
нової, планетарно-космічної особистості та її світогляду —  антропокосмічного 
за своїми основами, ноосферного за своєю спрямованістю та православно-хрис-
тиянського за передачею духовних традицій);

– філософський енергетизм — розширює уявлення про першооснови й кон-
тинуалістську картину світу, допомагає людині зрозуміти її місце в біосфері та 
роль у перетворенні світу; надає уявлення про енергетизм у сфері інтелектуаль-
ного пізнання; допомагає зрозуміти спілкування як енергетичний обмін; зна-
йомить з планетарно-космічними світоглядними парадигмами (наприклад, з 
езотеричною формулою космічно-духовної еволюції людини Живої етики, де  
психічна енергія визнається основою Всесвіту).

Таким чином, система філософського знання про природу в освітньо-вихов-
ному процесі майбутніх фахівців з огляду на педагогічний і соціальний резуль-
тат може виконувати подвійну функцію: 1) надавати людині майбутнього уза-
гальнені знання, необхідні для вироблення особливого, шанобливого ставлення 
до природи як до живої істоти (Всесвіт, Земля) та її ресурсів (землі, води, пові-
тря, енергії); 2) орієнтувати освітньо-виховну діяльність викладачів, конкрети-
зуючи змістове наповнення навчальних предметів і визначаючи закономірнос-
ті, принципи, методи та прийоми навчання. 

Зрозуміло, що окресленим вище орієнтовним переліком філософських спря-
мувань не може вичерпуватися зміст філософського знання в вищих начальних 
закладах освіти (у нашому прикладі — негуманітарного профілю). 

Однак сучасні світові освітньо-виховні тенденції вимагають нових філософ-
ських теоретичних конструкцій, оскільки сучасне філософське знання стрімко 
розгалужується, і до цієї вже розгалуженої системи додаються все нові й нові 
його галузі: так, наприклад, у сфері філософії науки виокремлюються більш 
«часткові філософії» — філософія мови, філософія математики, філософія еко-
номіки, і навіть філософія грошей тощо; у сфері соціальної філософії — біофіло-
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софія, що своєю чергою охоплює біополітику, екофілософію, біоетику, біоесте-
тику й навіть біомузику тощо. 

З огляду на сучасне розгалуження системи філософського знання, а також 
на галузевість вищих навчальних закладів і функціонуючі в них різні освітні 
системи постає запитання: а чи можна все ж таки можна вибудувати якусь уні-
версальну схему подання філософського знання у різних за спеціалізацією ви-
шах? Можливо, відповіддю на це стане бачення автором необхідності введення 
до навчальних планів такого вкрай необхідного начального предмета, як біо-
філософія. 

Чому саме біофілософія? Основні проблеми слушно визначені свого часу в 
монографії австрійського вченого-еволюціоніста Бернхарда Ренша «Біофілосо-
фія», — біологічні дослідження, гіпотези й закони, життєві процеси й загалом 
фактори еволюції разом із осмисленням етики й релігії [Rensh, 1971] і Ральфом 
Саттлером у роботі «Біофілософія. Аналітична й холістська перспективи» — 
«що є життя?», «як пізнати явище життя?», «у чому буде полягати це пізнання 
й отримане в результаті його знання?» [Sattler, 1986], а також інших зарубіжних 
авторів (Девід Хал, Майкл Рьюз) [Hull, 1974; Ruse, 1988]. Під біофілософським 
знанням розуміється, на переконання А. Шаталова й  Ю. Олейникова, «знання 
теоретичного підґрунтя життя й особливостей буття живої речовини як біоген-
ного фундаменту становлення біосфери, всієї її еволюції й можливого стану кое-
волюції — співрозвитку природи й суспільства» [Шаталов, 1997: с.21]. 

Дослідження сучасних учених ІФ РАН (В. Борзенков,  З. Каганова, Р. Карпін-
ська, І. Касавін, І. Лисєєв, Є. Панов, Ю. Олейников, А. Огурцов, О. Перова, Ю. 
Плюснін,  В. Смирнов, Л. Фесенкова, А. Шаталов, С. Ерлік й ін.) підтверджують, 
що саме біофілософія утримує в собі ту методологічну специфіку системного 
підходу до життя, котра дозволить більш адекватно виявити механізми утворен-
ня нової світоглядної парадигми, парадигми ХХІ століття — парадигми людини 
майбутнього з опорою на міждисциплінарний комплекс знань і їх взаємодію, 
що здатна продемонструвати структуру, взаємозв’язки елементів, явищ, їх су-
підрядність, ієрархію, функціонування, цілісність розвитку, динаміку системи, 
сутність та особливості, чинники й умови функціонування [Шаталов, 1997]. 

Нині біофілософія постає як комплексна, інтегративна, біологічно орієнто-
вана міждисциплінарна галузь філософського знання, що розкриває світогляд-
но-методологічні, гносеологічні, онтологічні й аксіологічні проблеми буття уні-
версуму через призму дослідження феномена життя, і такий підхід, в умовах 
глобалізаційних процесів (!), безумовно,  не може бути проігнорований сучас-
ною освітою. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, у зв’язку з загостренням світової 
кризи та глобальних проблем і, відповідно, усвідомленням крихкості людського 
життя та буття, все більше зростає інтерес філософів освіти до наук про живе та 
життя, витоки яких лежать у сфері біології. 

Тим паче, що одним із головних напрямів методології наукового пізнання 
і соціальної практики, мета і завдання якого полягають у дослідженні певних 
об’єктів і складних систем,  із яким слід ознайомити майбутніх фахівців, є орі-
єнтація на системний підхід у сучасних наукових дослідженнях, Саме систем-
ний підхід надає можливість людині майбутнього  адекватно визначати сутність 
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проблем у міждисциплінарному масштабі споріднених наук і вибору ефектив-
них шляхів їх вирішення.

З огляду на визнання взаємопов’язаності та взаємозумовленості проблем 
життя, філософії життя та біофілософії, саме методологічна специфіка систем-
ного підходу дозволить науковцям (у нашому випадку фахівцям у галузі філосо-
фії освіти) більш адекватно виявити й механізми утворення нової світоглядної 
парадигми — парадигми ХХІ століття з опорою на міждисциплінарний комп-
лекс знань і їх взаємодію, що здатна продемонструвати структуру, взаємозв’яз-
ки елементів, явищ, їх супідрядність, ієрархію, функціонування, цілісність роз-
витку, динаміку системи, сутність та особливості, чинники й умови. 

Пропонована нами система змістового наповнення філософського знання 
в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів виконує подвійну 
функцію: 1) надає майбутнім фахівцям узагальнені знання, необхідні для ви-
роблення особливого, шанобливого ставлення до природи як до живої істоти 
(Всесвіт, Земля) та її ресурсів (землі, води, повітря, енергії); 2) орієнтує діяль-
ність викладачів на педагогічний результат, що розкривається через філософ-
ські підходи до навчання й учіння майбутніх фахівців. 

Попередні висновки (з частин 1, 2)

Таким чином, на філософію освіти в сучасному суспільстві покладається гу-
маністично-культуротворча функція, що визначається її потенційними можли-
востями вирішувати найбільш важливі завдання в стратегії виживання людства 
та збереження цивілізації — забезпечення майбутнім поколінням успішної соці-
алізації в умовах інформаційності й обґрунтування необхідності постійних про-
гресуючих змін в освітній системі. 

Окрім того, філософія освіти в сучасному світі здатна виконувати й виконує 
методологічну функцію: визначає засади ціннісно-світоглядних позицій люди-
ни майбутнього, надає їй розуміння справжнього смислу буття та постає дослід-
ницькою галуззю педагогіки, висуваючи нові орієнтири для прогресуючої реор-
ганізації системи освіти.

Прагматистсько-інструменталістське спрямування філософії освіти дає під-
стави розглядати філософію як загальну теорію виховання, а структуру філо-
софського знання як інструментарій навчально-виховного процесу з орієнтаці-
єю на певний педагогічний результат, котрий у нашому випадку має спрямо-
ваність на формування планетарно-космічних  світоглядних установок людини 
майбутнього відповідно до постійно змінюваного світу.  

Пропонована нами прагматистсько-інструменталістська концепція філосо-
фії освіти спирається на взаємоперетин освіти й виховання  та створює можли-
вості для окреслення теоретико-методичних аспектів засвоєння філософських 
знань і визначення методологічних підходів до формування нового, планетар-
но-космічного світогляду людини майбутнього у вищій школі. 

Змістове наповнення філософського знання (та й не тільки філософського!) 
у вищій школі є стратегічним виміром соціальної реальності й може здійсню-
ватися залежно від спеціалізації навчального закладу з урахуванням педагогіч-
ного й соціального результату — формування світогляду людини майбутнього. 
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Методично підібраний спектр філософських знань про природу, що щедро 
демонструє нам історія світової філософії  (натурфілософія, пантеїзм, панпси-
хізм, анімізм, гілозоїзмом, учення про душу тощо) сприяє піднесенню інте-
лектуального рівня й розширенню діапазону світоглядних орієнтацій людини 
майбутнього, особистості з планетарно-космічним типом мислення; антропо-
космізм, як комплекс уявлень про єдність людини та Всесвіту, допомагає май-
бутнім фахівцям одержати цілісне уявлення про образ людини у філософській 
антропології, зрозуміти природничо-наукове спрямування космізму й ноосфе-
ризм, а також визначити роль і місце таких філософських  категорій, як всеєд-
ність і розвиток гармонії, у новому антропокосмічному світогляді; основи філо-
софського енергетизму розкривають енергетичний підхід до взаємодії природи 
й людини, а розгляд енергії у діапазоні «світогляд — пізнання» та її трактуван-
ня як субстанційної і динамічної першооснови світу надає людині майбутнього 
філософське розуміння енергетичної взаємодії людини та природи, смислово-
го поля енергії, інтелектуального пізнання як взаємодії енергій, еволюційного 
енергообміну, необхідності духовно-космічної еволюції людства, що в комплек-
сному поєднанні передбачає більш глибоке розуміння природи як феномена 
життя та енергообміну в ньому. 

Засвоєння майбутніми фахівцями знань з такої інтегративної дисципліни, 
як біофілософія з її складовими (екофілософією, екоетикою, біоетикою біопо-
літикою тощо), передбачає своїм результатом у людини майбутнього наявність 
уміння розумно вибудувати системні відносини «природа — людина» на різних 
рівнях енергетичної взаємодії (людина, природа, соціум) з урахуванням законо-
мірностей (законів Всесвіту), принципів (єдність), що передбачає накреслення 
шляхів виживання людини й людства в майбутньому. 

Отже, сучасний період розвитку суспільства, позначений загостренням гло-
балізаційних процесів і нагальною потребою вирішення проблем виживання 
людства та збереження цивілізації, потребує впровадження нової концепції 
філософії освіти для вищої школи з орієнтацією на соціальний і педагогічний 
результат, варіантом якої є запропонована нами прагматистсько-інструмента-
лістська концепція, побудована на засадах світоглядно-формуючого потенціалу 
філософського знання та спрямована на вироблення світоглядних позицій лю-
дини майбутнього з установками морально-етичного характеру й обов’язкове 
піднесенні рівня її духовності. 

***

З огляду на вище викладене, вбачаємо необхідним у наступних частинах тек-
сту, логічно продовживши виклад, визначити основні методологічні вектори 
формування світогляду людини майбутнього та механізм функціонування праг-
матистсько-інструменталістської концепції філософії освіти у вищих навчаль-
них закладах освіти.
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The present research considers two Global problems of the humanity: intercivilizational 
contradictions and the pandemic of abortion as serious conflicts, the solution of which depends on 
the relevant public educational policies. The tension in the relationship between the Islamic World 
and the West, caused by the so-called “caricature scandal”, encourages to understanding the conflict 
and the ways of its solution. There is also the problem of massive numbers of abortions in the 
world that requires a scientific analysis and relevant conclusions. The research revealed that both 
sides of intercivilizational conflicts are responsible for it. The freedom of speech as an ingredient of 
democracy cannot exist only for itself. It should be based on the human values, including respect 
for other nations, religions, cultures, as well as the protection of human life. The second part of the 
research concerns the pandemic of abortion. 

Based on the achievements of modern embryology, sociology and bioethics, four levels of this 
conflict were defined. The first level is a conflict concerning the life of the unborn child. The second 
one is a conflict concerning a mother. The third one is a conflict with the nation. The fourth one is a 
conflict with God. On these issues, the survey was conducted among the first year medical students 
at Ternopil State Medical University. 

It was also concluded that it would have been useful to present the model of state policy aimed to 
prevent conflicts between civilizations, as well as the pandemic of abortion to the students. This policy 
should include: information policy (promotion of the idea that human life is the highest value, and 
human relationships should be based on the principles of tolerance); education policy (education in 
today’s youth of the culture of interpersonal relationships based on honesty, responsibility); social 
policy (creation of the material conditions for young families, single mothers); policy in the health 
sector (providing high quality medical services, maternal and child health); policy in the sphere of 
law (the adoption of laws that will protect the lives of unborn children).

Keywords: conflict, policy, intercivilizational contradictions, abortion.

Introduction

A conflict that means irreconcilability, contradiction, the clash of opposing ideas, 
values, and interests is a permanent feature of society and its development. The 
motivating force of its changes is constructive or destructive. In the context of political 
science, a conflict (along with collaboration and competition) is one of the forms of 
international cooperation.

However, this research does not concern the typical conflicts between the states, 
for instance, territorial, trade, economic, diplomatic, “cold” or “hot” wars. Our 
aim is to show the separate and global problems of modern society, in particular, 
intercivilizational contradictions and the pandemic of abortion as large-scale conflicts, 
which characterise a human of the 21st century negatively.

© Khrystenko Olga, 2016
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 The aggravation of relations between the Islamic and Western European worlds, 
which is connected with the so-called “caricature scandal” (the caricatures of the 
Prophet Muhammad published by European media, triggered reactions in many 
Arab countries and a series of terrorist attacks by Islamic extremists), induces to the 
comprehension of this conflict, the ways of its solving. The problem of mass abortions 
(according to World Health Organization, approximately 53 million abortions 
performed each year worldwide [Tereshkevych, 2014: p. 108] also needs careful 
scientific analysis and corresponding conclusion.

Not incidentally, we consider these problems in one research subject.  Consequently, 
we have a reason for asserting that they are concentrated within the only tendency, the 
opposition between Liberalism and other systems of values. In fact, intercivilizational 
contradictions represent a conflict between liberal values (freedom of speech) and 
Islamic culture, which does not allow to use disrespectful expressions against religious 
figures. Mass abortions indicate a conflict between liberal values (women’s freedom) 
and Christian personalism that proclaims the life of man (as well as an unborn child) 
as the greatest value. Besides, in our research we tried to explain why an abortion as a 
personal and social phenomenon is a multistage conflict. 

We believe that this approach will allow us to demonstrate the essence of ideological 
values to students; the initiators of the conflicts mentioned above usually act for or 
against them. This analysis will help the students to understand better reasons, a 
content and consequences of intercivilizational contradictions and mass abortions, as 
well as to seek the ways of their prevention or a wise solution.

Methodology

We agree with the opinion of a researcher Matsiievskyi, who was convinced that 
“involving “a conflict approach” for the explanation of the most educational themes 
on political science, it would  encourage the maintenance of   critical perception of 
political reality, the disavowal of prevailing ideologies and the formation of civic, 
political culture” [Matsiievskyi, 2004: p. 61]. As a matter of fact, our research is an 
attempt to apply a conflict approach for the explanation of the global problems of 
humanity, in which we represent intercivilizational contradictions and the pandemic 
of abortion as global conflicts. 

In our research, we refer to the interpretation of a conflict as a “clash of civilizations” 
of Samuel Phillips Huntington and various value systems: Liberalism, Christian 
Personalism, and Islam. 

We also refer to the concept of Oleg Bazaluk about the essence of the philosophy 
of education as practice. We confirm (by analyzing two global problems of humanity) 
that the philosophy of education as practice is an educational technology (the 
current model), backed by science (the philosophy of education and the full range 
of interdisciplinary research that it covers), policy (public policy in the sphere of 
education) and practice (the public education system, which through educational 
institutions of various forms of ownership provides educational influence on the 
younger generation) [Bazaluk, 2015]. Thus, our little research is one of the examples 
of the interpretation of the philosophy of education as practice.

The sources of our research are the scientific works of specialists in the field of 
philosophy, conflictology, political science, bioethics, embryology, as well as the 
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results of the survey among the first year medical students at Ternopil State Medical 
University.

 We use the methods of historical analysis, content analysis, questionnaires, 
statistical analysis.

Freedom of speech is on the fringe of life, or what is 
appreciated by modern civilizations

Samuel Huntington, highlighting a number of civilizations (Western, Confucian, 
Japanese, Islamic, Slavic-Orthodox, Latin American and African), argues that in 
future the main conflicts will take place between the states of different cultural and 
civilizational types [Huntington, 2003]. 

The realities show that conflicts between Islamic fundamentalists and members of 
Western liberal democracy became not just a conflict of ideologies, and “a conflict of the 
worlds.” The publication of the caricatures of the Prophet Mohammed in the Danish 
daily newspaper Jyllands-Posten in August 2005 (in which the illustrations for self-
censorship and freedom of speech were presented) caused a wave of aggression and 
global mess. The embassies were on fire, the first casualties, trade wars were declared, 
millions were promised to those who would find the authors of the caricatures. In 
November 2011, in Paris, the office of the French satirical magazine Charlie Hebdo 
was burned after it announced the prophet Mohammad by its editor-in-chief and 
reprinted the caricatures from the Danish newspaper. On January 7, 2015, Islamists 
organized terrorist act in the building of the French satirical magazine Charlie Hebdo. 
As a result of that act, 12 people were killed, eight of them were journalists. Other 11 
people were injured [Charlie Hebdo, 2015]. Two days later, one-armed man took eight 
people hostage in a kosher shop in the eastern part of Paris, he shot four of them. 

However, despite the casualties, the edition “Charlie Hebdo” decided to continue 
the publication of caricatures of the Prophet Mohammad. Also, on 11 January, in the 
French capital, National March Against Terrorism and National Unity took place, 
which was called “unprecedented”, it was the action of solidarity with the victims of 
terror attacks, who spoke in defence of freedom of speech. 

On the other hand,  mass protests swept across Islamic countries, which were 
provoked by the next publication of “Charlie Hebdo” ( a front — cover caricature 
portraying Mohammed weeping into his hands), which was published on January 14, 
in the first edition after the terrorist act occurred in the office.  In Pakistan, thousands 
of protesters demanded a ban of the magazine, burning flags of France. In the action, 
in the city of Lahore, in the east, the leader of the Islamic organisation Jamaat-ud-
Dawa, Hafiz Mohammad Saeed urged Muslim leaders to convince the United Nations 
to declare any form of blasphemy an international crime. In Nigeria, the enemies of 
“Charlie Hebdo” burnt 45 churches as well as a Christian school and a house of refuge. 
The protesters attacked several police stations, as a result of the crackdown on the 
crowd ten people were killed, 128 were wounded [Kovalchuk, 2015].

From this brief survey, we understand that the conflict between the values of democracy 
(which is often confused with permissiveness) and Islamic religion (whose members 
decided to revenge by the price of human lives) does not hold water. The absurdity and 
cynicism of such conflicts are obvious. On the one hand, why someone offends people and 
hurts their religious feelings, on the other hand, how you can kill people ... A personality 
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with European democratic values for insult could express his views in other media, he 
can go to court and demand compensation, or just ignore these insults, the Ukrainian 
journalist Alexander Andreychuk says [Andreychuk, 2007, p. 225].

The thing is that West is West, and East is East. The roots of Western democracy 
are hidden in Christianity, which proclaims that man, his dignity and life, his rights 
and freedoms are the highest values. However, Christian personalism does not imply 
permissiveness and provides relations to man by the relevant laws (commandments), 
foremost of which is love for God and love for neighbour (the word “neighbor” means 
to love every person regardless of race, nationality, age, sex, religion, party affiliation). 
Thus, representatives of democratic culture a priori should be tolerant to all people, 
because, according to Christian doctrine, all are children of the one God. This peculiar 
universal humanism acts as a guarantee of peace and unity of the world community. 
The Western world should not criticize or worse, insult other religions, but on the 
contrary, people should behave decently, and with high levels of culture, they should 
show spiritual greatness and moral strength, and humanism of Christian Democratic 
civilization.

We believe that this approach will educate the younger generation that will not vilify 
“others” (on the basis of color, ethnicity, religion, etc.), they will take care of their moral 
improvement, do community service, charity matters and so on. However, students 
should form a perception that Christianity is not “invertebrate ideology for the weak.” 
The founder himself of the religion — Jesus Christ emphatically banished the traders 
from the Temple in Jerusalem, which ignored the place of glorification of God, making 
the house of prayer into “a den of thieves” [The Bible, 2011, p. 1170]. Christian Ethics 
foresees tolerance to all people and at the same time actively upholds and defends its 
values, which in its essence are constructive, not destructive, and aimed at preserving 
human dignity and life, and not for his destruction. Just democratic principles imply 
the protection of the rights and freedoms of citizens, but not permissiveness. All that 
can destroy human dignity and harm his or her health or life, cannot justify himself by 
the principle: “I can say what I want because we have freedom and democracy.” 

We conducted a survey among the first-year students of the medical university; the 
question was: “Does freedom of speech mean the right to publish caricatures of the 
Prophet Mohammad or other religious figures?” 11 percent of respondents answered 
“yes”, 71 percent — “no”, 18 percent — “I do not care.” Thus, we see that the majority 
of young people demonstrates their tolerance and adequate understanding of the 
democratic values.

Therefore, the classes in political science and other social sciences should form 
an understanding in students that freedom of speech as a sign of democracy cannot 
exist only for its sake. It should be based on human values, including respect for other 
nations, religions, cultures, and the protection of human life.

Women’s freedom is on the fringe of life, or what is 
appreciated by modern civilizations

It seems that modern society has a conflict not only between the cultures of Western 
democracy and the Islamic world, but also between the titular nations and immigrants, 
and in Europe itself — between liberal and personalist Christian democracy. 
As evidence, abortions are one of the global challenges, which clearly concentrated 
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in the political plane. According to the Ukrainian researcher G. Tereshkevych, the 
question of legalization or prohibition of an abortion lies in the cultural confrontation 
of two tendencies — materialism and personalism. Probably, this is the reason why 
the value of life was ignored at first in the countries of the socialist system, where 
the dominant ideology was materialism, and only then, in Western Europe, where 
the process was painfully slow, but even there people affected by devastating illness 
of practicality in its various manifestations (utilitarianism, hedonism, liberalism) 
[Tereshkevych, 2014, p. 97].

According to WHO, annually in the world, 53 million abortions performed. 
In Ukraine, since 1993 a sharp decline in the birth rate has started, the number of 
abortions has reached 1 million 200 thousand per year [Tereshkevych, 2014, p. 108, 
110]. In 1997, according to the Encyclopaedia Britannica, Ukraine ranked third in 
relation to the number of abortions in the world [Encyclopedia Britannica, 1997, 
p. 200]. Let us try to analyse and explain why an abortion (which was legalised by 
the state, was removed from criminal law and is considered as a personal “privileged” 
right of a woman) is actually a conflict.

First, an abortion is a conflict with God, who gives life. According to the assertion 
of Prof. B. Staehelin, a human being is a psychosomatic unity of body and soul, and 
the moment of conception is the moment of ensoulment. [Staehelin, 1999, p. 98]. The 
German embryologist Dr. Eric Blechschmidt supported the statement about the divine 
and spiritual origin of man: “...  the mystery of man’s origin and existence includes the 
mystery of the human origin as the mystery of God’s Acts” [Blehshmidt, 2003, p. 105]. 
That is, not only philosophers, theologians represent the theological concept of the 
human being as well as the scientists in the field of medicine. An abortion, in fact, 
is a denial that human life is a divine gift. According to G. Tereshkevych, the reason 
lies in the dechristianization of human society. For many people, God has “ceased to 
exist, at the same time they lost their respect for human life and dignity. Having lost 
the foundation that was God and faith, and focusing on the value system, it is hard to 
understand what is good and what is evil [Tereshkevych, 2014, p. 107]. Denying God 
as the Source of Faith and Lord of life, man (parliament, state) has taken upon himself 
a function to dispose of the lives of unborn children, in fact, authorise their murder. 
This suggests that the spiritual degradation of modern society, in which an abortion is 
a problem of morality, is not only personal problem but also social, and even political.

Based on the advanced research in the field of embryology and genetics (more 
details below), we can assert that an abortion is a conflict with the development of 
human life, with an unborn child, which is violently and brutally killed. The first victim 
of the abortion conflict is a child, who has his form that is essentially complete but in 
miniature, it is not a “cluster of cells” or “fetal tissues” which were cynically thrown in 
the bin, or used in fetal therapy.

Thus, why we should perceive an unborn child as a competent person, but not as 
an object that is possible for manipulation? The result of the multi-year research of 
E. Blechschmidt in Law and Identity: “Individuality of a living man is kept from a 
moment of fertilization, development and to death; a phenotype (an appearance) is 
only changed. Today, it is a fact and elementary principle of biology. It is an erroneous 
statement to investigate the developmental stage of a human being appearance from 
human zygote…”  [Blechschmidt, 2003: p. 24–25].
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Probably, such knowledge would help not only women to refuse an abortion with 
all its negative effects. Therefore, an abortion is also a conflict with a woman, who 
agrees or decides to terminate pregnancy artificially. Specialists affirm that every 
woman, regardless of the worldview assurance and attitude to abortion, undergoes an 
internal conflict consciously or subconsciously. Such type of conflict arises when some 
incompatible social roles are combined in one person from the view point of Sociology. 
In this case, the personality of a woman, who has an abortion, combines two social 
roles — a mother (she already carries a new life in her womb) and a killer of the own 
child (she agrees to terminate pregnancy artificially); these two roles contradict each 
other, and they are incompatible. There is an internal conflict of a woman, which is the 
second (after a child) victim of abortion.

Finally, an abortion is a conflict with the nation, state that loses the young unborn 
generations of citizens. Therefore, there is a demographic crisis. Instead, society has 
the damaged (often destroyed) physical and psychical health of the reproductive age 
women, some of them lose ability to deliver a baby in the future, others become the 
mothers of dead-born children, the rest delivers the children with different defects. The 
genocide of nation is formed accordingly. In fact, “Program of abortion, sterilisation and 
contraception” (“Nuremberg” № 2325) was included in the fascist program of the Slavic 
people depopulation within the occupied territory [Tereshkevych, 2014: p. 109].

Paradoxically, but it is a fact: the states, which dispraised fascism (they are 
civilized and democratic countries today), legalized depopulation of their nations 
allowing abortions. To clear up the matter of students’ attitude to an abortion, we 
put a question in a questionnaire: “Is an abortion a conflict?” Variants of answers 
were: “with an unborn child”, “with a mother”, “with a nation”, “with the Creator”, 
“it is not a conflict.” Thus, 47 percent of respondents consider that an abortion is a 
conflict with an unborn child, and with the Creator. 23 percent of interviewees think 
that an abortion is a conflict with a mother. However, 19 percent of respondents are 
convinced that an abortion is a conflict with the nation. 11 percent of interviewees 
are assured that an abortion is not a conflict. Our task is to form a belief for students, 
women’s freedom, as a sign of democratic society, cannot exist only for herself. It 
must be based on the following universal values: the unborn child life protection, 
responsibility for the health of the mother, future generations and the nation and 
respect life as a gift of God.

Conclusion

At the classes on political science, we should use a conflict approach, in particular, 
provide with explanations in international politics, and the global challenges that 
the world faced. We propose to teach students to analyze and formulate directions 
of the state policy to prevent conflicts between intercivilizational conflicts and the 
pandemics abortion.

According to the spheres of public life, this policy should include: information policy 
(promotion of the idea that human life is the highest value, and human relationships 
should be based on the principles of tolerance); education policy (education in today’s 
youth of the culture of interpersonal relationships based on honesty, responsibility); 
social policy (creation of the material conditions for young families, single mothers); 
policy in the health sector (providing high quality medical services, maternal and 
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child health); policy in the sphere of law (the adoption of laws that will protect the 
lives of unborn children).
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The article presents the views of some human studies, given its complex, biosocial nature; 
states that the process of human being in the world is characterized by ambiguity, stochasticity and 
eventuality; being determines the nature of man, his nature as universal and at the same time — 
the particular substance. The role of biology which takes continuous features not only the natural 
sciences but also socio-humanitarian knowledge. Emphasized that bivalent of human nature, 
caused by contradictions between the biological and the social, physical and mental, universal and 
particular, rational and emotional, sacred and profane — in a new type of civilization is certainly 
relevant. We give an overview of modern approaches to the treatment of biopolitics, which 
establishes the necessary common, essential interactive communications between people, including 
its biosocial nature, and structural elements are constructed of a political design. The tendencies 
of the modern world, given that the post-industrial society individual who professes utilitarian, 
consumer values, no longer able to adequately respond to the challenges dictated by the realities 
of the twenty-first century; concluded that humanity must appeal to the eternal spiritual values, 
understand themselves an integral part of nature and part of Space, formulate environmental and 
cosmic consciousness in order to get out of the trap of global conflicts, prevent moral degradation 
and avoid self-destruction.

Keywords: person, individual, globalization, world outlook paradigm, biopolitics, human 
nature, biotechnology civilization.

МІСЦЕ І РОЛЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ У ПЛАНЕТАРНОМУ 
БУТТІ: БІОПОЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

С. К. Костючков — к. політ. н., доцент,
Херсонський державний університет 

(м. Херсон, Україна)

У статті викладено окремі ракурси дослідження людини, враховуючи її складну, біосо-
ціальну природу; стверджується, що процес людського буття в світі характеризується 
неоднозначністю, стохастичністю та евентуальністю; буття визначає сутність люди-
ни, її природу як універсальну й водночас — партикулярну субстанцію. Розглядається роль 
біології, яка неупинно набуває ознак не тільки природознавчої, але й соціогуманітарної 
галузі знань. Підкреслено, що бівалентність людської природи, зумовлена контрадикцією 
між біологічним і соціальним, соматичним і психічним, універсальним і партикулярним, 
раціональним і емоціональним, сакральним і профанним — в умовах нового типу цивілізації 
є безумовно актуальною. Дається огляд сучасних підходів до трактування біополітики, 
яка встановлює необхідні, загальні, сутнісні інтерактивні зв’язки між людиною, врахову-
ючи її біосоціальну природу, та структурними елементами, з яких побудована політична 
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конструкція. Виявлено тенденції розвитку сучасного світу з урахуванням того, що в по-
стіндустріальному суспільстві індивід, який сповідує утилітарні, споживацькі цінності, 
вже не в змозі адекватно реагувати на виклики, продиктовані реаліями ХХІ століття; 
зроблено висновок про те, що людство повинно звернутись до вічних духовних цінностей, 
усвідомити себе органічною частиною природи й елементом Космосу, сформулювати еко-
логічну й космічну свідомість для того, щоб вийти з пастки глобальних протиріч, запобіг-
ти моральній деградації й уникнути самознищення.

Ключові слова: людина, індивід, глобалізація, світоглядна парадигма, біополітика, люд-
ська природа, біотехнології, цивілізація.

Практично всі періоди розвитку цивілізації ознаменовані спробами людства 
знайти відповіді на питання про місце та роль людини в світі, її ґенези, істо-
ричної ролі, планетарної місії, мети існування; про те, які аспекти минулого, 
теперішнього та майбутнього зумовлюють характеристики буття людини, ха-
рактер її взаємопов’язаності з оточуючим світом та межі її особистісної свободи. 
Різноплановість, багатогранність та поліаспектність феномена людини-особи-
стості зумовлюють міждисциплінарний характер розв’язання проблем її буття, 
розвитку й можливих трансформацій у дослідницькому полі філософії, а також 
соціальних і біологічних наук.

Індивід, особистість та індивідуальність — це, фактично, різні ракурси дослі-
дження людини, реалізовані в біогенетичному, соціологічному й персоналіст-
ському підходах. Багатовимірність поняття «особистість» актуалізувала антаго-
нізм контрадикторних орієнтацій — як матеріалістичної так і ідеалістичної, в 
руслі яких мислителі різних епох та наукових напрямів виокремлювали один із 
реальних компонентів людського буття, в той час як інші складові особистісного 
життя або опинялися поза увагою пізнання, або не зазнавали належного інтере-
су, а в деяких випадках — експліцитно і як здавалося, назавжди заперечувалися 
науковою спільнотою. 

Вітчизняні дослідники О. Базалук і І. Владленова зазначають, що світо-
сприйняття людини, Землі і Космосу — світоглядна парадигма — з XV століття 
до наших днів пройшла три основних етапи: 

1. Превалювання ідеї геліоцентризму, що зародилася ще в Стародавній Гре-
ції, як продукт наукових зусиль Аристарха Самоського, але набула статусу стій-
кої світоглядної парадигми в епоху Відродження. Період домінування ідей ге-
оцентризму з кінця XV — до середини XVIII століття: від Миколи Кузанського, 
Региомонтана до Коперника, Галілея й Кеплера. 

2. Переважання космогонічної гіпотези Канта-Лапласа, в якій вперше була 
зроблена спроба осягнути картину походження Сонячної системи з наукової 
точки зору. Період переважання ідей космогонії Канта-Лапласа: середина XVIII 
століття — від Сведенборга і Канта до Лапласа і Рошу, до початку ХХ століття — 
до ідей Ч. Дарвіна, А. Ейнштейна, А. Фрідмана та інших.

3. Домінування ідей нестаціонарних моделей Всесвіту, в тому числі, ідеї ево-
люції людини, Землі й Всесвіту. Історія створення космологічних моделей почи-
нається з моделі (теорії) А. Фрідмана на початку ХХ століття та нараховує більше 
10 моделей, які продовжують розвиватися — створюватися й розпадатися — до 
наших днів [Базалук, Владленова, 2013]. 
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Необхідно підкреслити, що сучасна цивілізація рішуче трансформує меха-
нізм взаємовідносин людини і природи, яка в суспільній свідомості набуває 
утилітарно-прагматичних ознак ресурсно-рекреаційної реальності. Загалом ка-
жучи, в історії цивілізації вперше склалася ситуація, коли від того, наскільки 
картина світу в свідомості людей буде обґрунтованою в екологічному сенсі, в 
значній мірі залежить існування людини, як біологічного виду, на планеті Зем-
ля. Для модернізованої картини світу характерним є розуміння суб’єкта пізнан-
ня з урахуванням його природного підґрунтя, у фокус уваги потрапляє досяг-
нення інтересів людини через раціональне збереження природного середовища 
її існування.

Відповідно, змінюється модус людського буття в екосоціальному просторі, 
екстремальними пунктами якого є консенсус і конфлікт. Процес людського бут-
тя у світі характеризується неоднозначністю, стохастичністю та евентуальністю; 
буття визначає сутність людини, її природу як універсальну й водночас — пар-
тикулярну субстанцію. Вказаний процес визначається і як такий, в якому кон-
кретно-емпіричний досвід здобувається в пізнанні людської сутності: суб’єктив-
ність життєвого світу трансформується в особистісну сферу суспільства шляхом 
інтерналізації суспільних цінностей та механізмів суб’єктивації й суб’єктивіза-
ції. Людина перетворюється на повноцінну громадянську особистість, коли вона 
стає повноправним і автономним суб’єктом власного життя, особою, котра несе 
відповідальність не тільки за себе, а за інших людей, за навколишній світ.

Аксіоматичним сприймається твердження стосовно того, що XXI століття 
по праву вважається століттям біології, яка неупинно набуває ознак не тільки 
природознавчої, але й соціогуманітарної галузі знань. Біологічні знання стають 
безумовно необхідними в процесі вирішення проблем у таких галузях знань як 
екологія, етика, естетика, кібернетика, психологія, історія, політологія, лінгві-
стика, астрономія тощо. Наукові результати у сфері біології мають вирішальне 
значення для розробки тактичних і стратегічних планів політичного, економіч-
ного й культурного розвитку не тільки суспільства взагалі, але й конкретної осо-
бистості зокрема.

Біологічна орієнтація дослідження особистості репрезентує людину як інди-
віда, котрий володіє певними антропогенетичними якостями, такими як гене-
тично зумовлені задатки, темперамент, антропометричні дані, статеві ознаки, 
нейропсихічні параметри тощо, які проходять різні стадії формування в процесі 
реалізації філогенетичної програми виду в онтогенезі — відповідно до основ-
ного біогенетичного закону Ф. Мюллєра — Е. Геккеля [Мюллер, Геккель, 1940].

Надзвичайно широкий діапазон характеристик та визначень людини, що 
сформувалися протягом ХХ — XXI століть, таких як «одномірна людина», «лю-
дина-споживач», «людина збанкрутіла», «людина, котра грає», homo digitalis, 
«людина відпочиваюча», «людина, котра біжить», «постлюдина» тощо, слід 
вважати когнітивним відображенням антропокультурного процесу виникнен-
ня нових рис сучасної людини. Такого роду дефініції розглядаються як реакція 
на докорінні зміни в економічному, політичному й соціальному житті, в сучас-
ній культурі взагалі, в період, коли модернізуються й трансформуються життє-
ві сценарії, стратегії і тактики індивідуальної та суспільної поведінки, релігійні 
норми, ціннісні орієнтири, програми політичних партій, доктрини державних 
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діячів, економічні преференції, способи й засоби міжособистісної комунікації 
тощо [Барт, 1989].

Слід підкреслити: бівалентність людської природи, зумовлена контрадикці-
єю між біологічним і соціальним, соматичним й психічним, універсальним та 
партикулярним, раціональним і емоціональним, сакральним і профанним — в 
умовах нового типу цивілізації є безумовно актуальною. Нова цивілізація несе з 
собою не тільки новий світогляд і способи життя, іншу економіку, нові політичні 
зіткнення, але й модернізоване розуміння статусу людського життя. Про дина-
мічність та мінливість людської природи писав М. Бердяєв, що пов’язано, на 
його думку, зі свободою, яка набута людиною, котра гуманізує природне середо-
вище. «Розгадка буття для людини схована в людині, оскільки вона і предмет пі-
знання, і той, хто пізнає … що має не тільки гносеологічне, але й антропологічне 
значення» [Бердяев, 1971: с. 60].

Про невідворотну трансформацію людської природи засобами сучасної по-
літики (біополітики) та за допомогою біотехнологій, які дедалі частіше вико-
ристовуються як (біо-)політичні технології, попереджають сучасні науковці 
різних напрямів. З найбільш відомих аналізів впливу біотехнологій на людську 
природу можемо згадати ті, що представлені, зокрема, в працях Ю. Габерма-
са. У праці «Майбутнє людської природи» Ю. Габермас звертає увагу на те, що 
медична наука, генна інженерія, фармакологія та політика об’єднуються для 
практичного вирішення питання усунення недоліків людської природи через 
прагнення знайти можливість втручання в людський геном. У цьому контексті 
німецький філософ аналізує такі найбільш відомі феномени, як передімпланта-
ційна діагностика та дослідження стволових клітин, саме ці феномени свідчать 
про перспективу самоінструменталізації та самоудосконалення людини. Крім 
цього, Ю. Габермас наголошує: «Чим більш нестримним стає проникнення в 
структуру людського геному, тим більш клінічний стиль поводження з пацієн-
том починає бути схожим на біотехнологічний стиль втручання в природу, зво-
дячи нанівець інтуїтивне розрізнення між тим, що виросло, й тим, що зроблене, 
між суб’єктивним і об’єктивним…» [ Хабермас, 2002: c. 60]. 

Визначити статус людського життя — це, на наш погляд, означає виявити й 
артикулювати засадничі принципи, якими керується суспільство в своєму став-
ленні до людини в такій мірі, якою воно усвідомлює себе як суспільство відпо-
відного рівня розвитку. Універсальним, трансісторичним принципом суспіль-
ного ставлення до людського життя є визначення його безумовної цінності у 
різних вимірах — релігійному, філософському, науковому. Релігійний, зокрема, 
біблійний погляд фокусує увагу на тому, що цінність людського життя витікає з 
відчуття власної гідності людини, створеної по Божому образу, розумної істоти, 
котра приходить на Землю, як, у певному сенсі, представник Бога. 

У науковому аспекті цінність людського життя визначається підходом, який 
зумовлює погляд на статус людського життя в суспільстві та на саме поняття 
«право на життя»: індивід стає одним із визначальних об’єктів суспільної ре-
альності. Подібний аспект трансформує право людини на життя від категорії 
суб’єктивно-онтологічної до об’єктивно-праксеологічної, тобто від біологічної 
до соціально-політичної сутності й змісту самого поняття «право на життя». 
Відтак, сучасний статус людського життя зумовлюється беззаперечною само-
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цінністю людини, як органічної частини природи й елементу Космосу, для якої 
характерними є автокаталітичність саморозвитку й самовдосконалення, двоїста 
асиметрична детермінація — біологічна й соціальна. 

Не викликає сумнівів та заперечень той факт, що сучасна людина існує в різ-
них сучасностях, намагається знайти в них вузлові точки, відшукати та реалізу-
вати власне «Я». Її ідентичність формується під впливом трьох сил: 

а) глобальних факторів, які спричиняють деіндивідуалізуючий, «усередню-
ючий» вплив на людину;

б) локальних факторів, до яких слід віднести соціокультурний контекст, в 
який індивід є інтегрованим;

в) особистісних якостей людини. 
Сукупний вплив цих факторів визначає, в найбільш загальному вигляді, 

що являє собою сучасна людина. Спроби детермінувати сучасну людину через 
будь-яку одну сутнісну ознаку, настільки ж неможливі, наскільки вони безре-
зультатні у спробах «змалювати» таким чином суспільство. «Для традиційного 
суспільства й модерна характерно прагнення ідентифікувати людину через його 
приналежність до певної культурної, соціальної або професійної групи. В основі 
його лежало уявлення про людину як істоті, «чия самість детермінується соці-
ально-культурним контекстом, який йому предзаданий. Конфігурація та розмір 
цих соціальних та культурних рамок різна, однак вимоги обов’язкової включе-
ності індивіда в ту або іншу форму суспільної єдності, є загальним для класич-
них теорій людини» [Гражданское общество, 2011: с. 102]. 

Дискусії навколо біополітики, як нового наукового напряму, свідчать про її 
актуальність в умовах сьогодення, незважаючи на відсутність належного кон-
цептуального оформлення, необхідного рівня теорії, що забезпечує продуку-
вання принципів, у відповідності до яких можливе гармонійне функціонуван-
ня метасистеми Природа — Суспільство — Людина. Біополітика в умовах сьо-
годення має не тільки теоретичне, але й суто практичне значення, виходячи з 
усвідомлення на початку 60-х років ХХ століття того факту, що велика кількість 
політичних проблем мають чітко виражену біологічну складову. Даний період 
актуалізував певний комплекс стохастичних процесів планетарного масштабу, 
таких як стрімке зростання й відносне старіння населення світу, розвиток ген-
ної інженерії та біомедицини, прояви застосування зброї масового ураження — 
ядерної, хімічної, біологічної, широке впровадження ядерної енергетики, за-
бруднення літосфери, гідросфери, атмосфери, деградація біосфери, насування 
глобальної екологічної катастрофи. 

Таким чином, у планетарному вимірі роль біополітики полягає ще й у боротьбі 
з екологічною кризою, реальні обриси якої вже вийшли за межі апокаліптичної 
риторики та сприймаються людством як невідворотна данина техногенній циві-
лізації. Даний аспект визначає конгеніальність дослідницької сфери біополітики 
з аналогічними галузями наукових розробок різноманітних напрямів екології. 
Рушійною силою соціально-політичної історії та біосоціальної еволюції в умовах 
XXI століття, серед інших сил, впливаючих на розвиток цивілізації, невідворотно 
постає біополітика в усіх її теоретичних аспектах і практичних виявах.

Сучасний світ характеризується надзвичайно гострими проявами соціаль-
них і політичних конфліктів, зокрема, етнічних. Саме біополітика, як наукова 
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галузь, здатна виявити й проаналізувати причини, що зумовлюють розвиток 
етнополітичних конфліктів, виявити роль етнічності, що розглядається як по-
хідна біосоціального чинника, стан історичної спільності людей конкретної ой-
кумени: мови, культури, менталітету, світогляду. Біополітика, крім досліджен-
ня етнополітичних конфліктів, відкриває можливості вивчення проявів масової 
поведінки людей.

Необхідно підкреслити, що термін «біополитика» використовується в сучас-
ному науковому дискурсі в декількох відмінних, хоча й близьких одне до одного 
значеннях. Біополітика має певну змістову цінність на рівні політичної філо-
софії, до якої цілком органічно інтегруються біополітичні ідеї «єдності у різно-
манітті», коеволюції, стрибкоподібного розвитку, взаємодоповнюваності регіо-
нів та етносів, як соціокультурних аналогів біологічних видів в екосистемах. У 
сфері політології релевантними є біополітичні концепції лідерства, зовнішньої 
та внутрішньої агресії, ієрархічних і мережевих структур, домінування — підко-
рення, формування образу ворога, інстинктивної агресивності  тощо. В царині 
практичної політики, де біополітика може слугувати базою для продукування 
комплексу соціальних і політичних технологій — й одночасно як засіб корекції, 
контролю та конверсії тих технологій, які вже впроваджені в суспільно-політич-
ному просторі відповідно до інтенцій тих чи інших політичних сил. 

Слід звернути увагу на те, що у найбільш загальному вигляді процеси біо-
політичного пізнання, його стратегічні напрями й основні методи дослідження 
аналогічні тим, які застосовуються у будь-яких інших сферах наукового пізнан-
ня. Виникає необхідність знаходження причин досліджуваних явищ, в макси-
мально точному, глибокому й всебічному їх трактуванні, що створює теоретичні 
передумови для впливу на біосоціальну природу людини з метою гармонізації 
стосунків у системі Людина — Природа — Суспільство. Втім наукове роз’яснення 
досліджуваних явищ передбачає не тільки констатацію факту наявності комп-
лексу причин, що активують дані явища, але й артикуляції базових засад, сут-
нісних зв’язків та відносин, виявлення вихідних причин та встановлення уза-
гальнюючих закономірностей.

Не викликає сумнівів той факт, що феномен біополітики тісно пов’язаний 
із сучасним становищем людини. Філософи та антропологи все більше зверта-
ють увагу на те, що біотехнології втручаються в людську природу, змінюючи її 
кардинально. Критики біополітики переконують, що вона маніпулює людською 
природою, породжуючи спотворені форми буття bios politikos. Про вплив біо-
політики на людську природу свідчать сучасні дослідження людського генома, 
розвиток реаніматології, фармакології, дієтології, прагнення покращити люд-
ське тіло за допомогою хірургічних або косметологічних засобів тощо. Сучасні 
засоби масової інформації наполегливо пропагандують образ людського тіла, 
який несе утопічні риси досконалості. Варто згадати й про те, що ідентичність 
людини сьогодні часто пов’язується з біометричними даними — відбитками 
пальців, райдужною оболонкою очей тощо. Зрозуміло, що такі дослідження ма-
ють не тільки біологічні, але й етичні та політичні наслідки [Шевчук, 2010]. 

Французький дослідник М. Фуко пропонує оригінальну інтерпретацію біо-
політики — як сукупності політичних заходів впливу на біологічне («життєве») 
начало в людині й контроль за ним заради суспільно значущих цілей. Сутність 
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концепції М. Фуко полягає в тому, що імплікація біологічного життя людини 
(zoe) і політичної сфери (polis), тобто політизація життя як такого, є вирішаль-
ним процесом сучасності. Саме з партикуляризацією цих явищ у суспільній 
свідомості, на думку італійського філософа Дж. Агамбена, пов’язаний певний 
занепад сучасної політики. Всі політичні проблеми сьогодення можливо вирі-
шити тільки на біополітичному ґрунті, який, власне, їх і сформував. Тільки у 
біополітичній перспективі можливо вирішити, чи будуть поняття, на опозиції 
яких базується сучасна політика — праве/ліве, приватне/публічне, демократія/
абсолютизм тощо, прогресуюча дивергенція яких є процесом актуальним, втра-
чати нагальність, чи вони зможуть знову набути значущості, виходячи з тієї пер-
спективи, в якій вони її втратили [Агамбен, 2011].

Цікавим вбачається погляд на сутність біополітики російського філософа Р. 
С. Карпінської, яка наголошувала на тому, що в кінцевому рахунку, біополіти-
ка — це приведення техніки до «міри життя», «міри людини». Це передбачає 
орієнтацію на альтернативні, природозберігаючі, аверсивні в бік людини тех-
нології, контроль та обмеження на застосування таких індустріальних техноло-
гій, які безумовно стимулюють дисбаланс у системі Природа — Людина. Замість 
сподівань на ноосферу, яка має керувати процесами в атмосфері, літосфері, гід-
росфері, біосфері біополітика передбачає імпліцитне керування самою ноосфе-
рою. Саме для цього й важливо зберігати «людський вимір» розуму, без чого 
для людства він здатен трансформуватись у щось не тільки нерозумне, але над-
звичайно небезпечне, розум може стати ворогом людини. Розум в «людському 
вимірі» — це Дух, який розглядається не тільки як інтелект, але й як здатність 
вірити, сподіватися й любити. Отже, глобальна проблема збереження природ-
ного середовища й виживання людини в ньому може успішно вирішуватися 
тільки за умови збереження нашої духовності [Философия биологии, 1996]. 

Зазначена Карпінською гетерогенність біології, що виявляється особливо 
яскраво у біополітиці, тісно взаємопов’язана з гетерогенністю світу як онтоло-
гічною проблемою існування різноманітних сфер буття, які імпліковані один із 
одним у межах одного й того ж самого реального світу.

Біополітика зосереджує увагу на властивостях живих організмів та їхніх груп, 
які найбільш тісно пов’язані з проблемами політичної науки. Вона включає ряд 
конкретних напрямків:

1. Дослідження еволюційно-біологічних коренів людського суспільства й 
державних утворень. 

2. Аналіз біосоціального підґрунтя політичної поведінки людей у неординар-
них ситуаціях — під час заколоту, вуличної ходи, акцій масової непокори, вибор-
чої кампанії, проявів етнічного конфлікту тощо.

3. Дослідження впливу на людину соматичних факторів, таких як голод, вто-
ма, хвороба, дія зовнішніх збудників або лікарських засобів, стрес тощо.

4. Розробка конкретних політичних прогнозів, експертних оцінок і практич-
них рекомендацій.

Біополітика втілює в собі гетерогенність, зазначену Карпінською, як власти-
вість, іманентну наукам про живе взагалі, вона також відображає багаторівне-
ву структуру живого. В політичній поведінці людей актуалізуються й перети-
наються різнорівневі складові: мова йде про детермінації політичного процесу, 
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як складової частини біосоціальних інтеракцій у соціумі, вітальними потребами 
людей. 

Біополітика має на меті враховувати як відносну автономність біосоціально-
го рівня, реалізовану в певних матеріальних і нематеріальних структурах, так 
і детермінацію його іншими рівнями. Філософський підхід, що дозволяє ви-
рішувати обидва завдання, визначається як гуманістика й спирається на ідею 
спорідненості й кореальності людини з усіма живими істотами. Подібний підхід 
дозволяє розглядати всі форми життя на планеті Земля — від одноклітинних до 
людини — в принципово єдиних категоріях. Людина і все живе розглядаються 
як багаторівневі структури в діапазоні від фізичного до духовного рівня, тому 
компаративний розгляд проявів поведінки людей і тварин можливий не тільки 
на біосоціальному, але й на більш високих рівнях. Дане положення не є контра-
дикцією тому факту, що існують субстантивні відмінності у ступені актуалізації 
ментального і духовного між Людиною, як видом та іншими елементами біо-
су — всього живого в планетарному масштабі [Философия биологии, 1996].

Як підкреслюють сучасні дослідники, політичні проблеми виникали, ви-
никають і будуть виникати надалі там і тоді, де й коли соціокультурний вплив 
на психосоматичне буття людини виявиться диференційованим у відношенні 
різного роду соціальних утворень. Поняття соціальної спільності за змістом є 
більш різноманітнішим у порівнянні з поняттями раси, нації або етносу. А від-
так, біополітика не може бути редукованою до етнічного, расового або гене-
тичного компонента, відповідно — таке спрощення не може виправдовуватись 
ідеологічними резонами, тим більше — використовуватись у політичних цілях 
[Чешко, Кулиниченко, 2004]. 

В умовах сьогодення, коли критичний рівень екологічного стану планети 
став пріоритетною проблемою людства, коли окремі аспекти біологічних дослі-
джень, таких як генна терапія, клонування тварин, корекція соціальної пове-
дінки людини нейрохімічними засобами, суспільно-політичне значення біоло-
гії безумовно підсилюється. Визначальною рисою біології слід вважати певну 
гетерогенність об’єктів її дослідження, паралельне існування різних способів 
пізнання, відмінних між собою образів біологічної реальності. 

Концепції та факти сучасної біології, на думку О. Олескіна, дозволяють 
по-новому поглянути на питання щодо місця й ролі людини в планетарному 
різноманітті усього живого — біосу, на норми та межі її припустимої поведінки 
по відношенню до усього живого, на подібність людини до інших форм живої 
природи в сенсі поведінки, потреб, соціальних відносин і структур, але в той же 
час — на унікальність людини, її місця й ролі на планеті. Біологічні знання до-
помагають людству в продукуванні нової системи етичних і політичних ідей та 
цінностей, застосування яких має сприяти подоланню ідеологичного вакууму й 
політичної апатії [Олескин, 2001].

Сучасне суспільство — це високотехнологізоване середовище, в якому жор-
стко детермінована структура ставлення до природи, як до об‘єкта технологіч-
ного впливу й ресурсного споживання, до суспільства — як до системи, керо-
ваної елементами програм соціального, економічного й політичного розвитку, 
до людини — як до продукту впливу технологізації суспільної діяльності, по-
буту, дозвілля, комунікацій й, нарешті, до самого себе, як до індивідуального 
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вираження загальної особистості, котра модифікується в наслідок прогресуючої 
технологізованості її духовного й культурного світу. Сучасні технології, зокрема, 
біологічні, що розробляються та удосконалюються на ґрунті фундаментальних 
теоретичних досліджень, є інструментами для продукування цієї технологізова-
ної реальності, як штучного середовища людської життєдіяльності.

Показовими в цьому відношенні є можливості новітньої біотехнології, в рам-
ках якої розробляється методологія, що дозволяє відповідно до певного плану 
змінювати живі організми з метою надання їм нових якостей і властивостей. 
Технологічні можливості сучасної біотехнології є дійсно фантастичними, втім 
цей факт не актуалізує презумпцію неконтрольованого втручання в біологію 
людини. Прогресуючі темпи розвитку класичних галузей біології, формування 
сучасних наукових напрямів та дисциплін, таких як біоніка, біофізика, молеку-
лярна біологія, біокібернетика, космобіологія, генна інженерія, молекулярна 
генетика тощо, забезпечують поглиблене дослідження живої матерії, уможлив-
люють ампліфікацію сфери наукових знань про біотичні та абіотичні компонен-
ти природного світу. Практичні досягнення сучасної науки про життя знаходять 
реальне відображення в нових положеннях та концепціях біологічної науки, 
наполегливо вимагають оптимізації форм здобуття, накопичення й трансляції 
інформації, використання її в освітніх процесах, ураховуючи актуальність, на-
укове й практичне значення конкретних аспектів біологічного знання й, зага-
лом  — нового світогляду.

Як підкреслюють сучасні дослідники, зокрема Дж. Кентон, в двадцять пер-
шому столітті надзвичайно актуальним є дослідницький інтерес відносно між-
народно-політичних і соціально-культурних аспектів розвитку біотехнологій. 
Не дивлячись на широке використання нових технологій у виробництві товарів 
та послуг, у суспільній свідомості немає чіткого розуміння потенційних ризи-
ків, виникаючих в результаті застосування біотехнологій. Це, безумовно, ризи-
ки, пов’язані зі здоров’ям людини, екологічною безпекою, змінами соціальних 
структур, етичні ризики. Вказані ризики здійснюють вплив на систему безпеки 
та імпліцитно вимагають нових механізмів керування цими ризиками на ло-
кальному та глобальному рівнях.

Відповідно актуальність дослідження соціально-політичних аспектів про-
блеми зазначених ризиків викликана такими чинниками:

1) Сучасні досягнення в сфері біотехнологій можуть бути використані для 
створення нових видів озброєння, що призведе фактично до появи принципово 
нового типу насилля — біонасилля. 

2) Боротьба з міжнародним тероризмом визнається в умовах нового тися-
чоліття одним із пріоритетних напрямів політики національної безпеки прак-
тично всіх держав світу; слід також враховувати, що ризик використання теро-
ристичними злочинними організаціями досягнень у галузі сучасних технологій, 
зокрема біологічних, є достатньо високим. 

3) Застосування сучасних біотехнологій у перспективі може призвести до сут-
тєвих змін у світовій демографічній ситуації, змінити тривалість і якість життя 
населення в різних регіонах планети. Як наслідок, це призведе до суттєвих змін 
у структурі та характері політичної, зокрема, електоральної поведінки [Canton, 
1999].
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Даний контекст зумовлює можливість припущення, відповідно до якого нові 
біологічні знання й пов’язані з ними технології інспірують суспільну свідомість 
на продукування принципово нових або модернізованих політичних ідей. У 
широкому сенсі під політичною ідеєю слід розуміти збуджувальний імпульс не 
тільки теоретичного пізнання політичної реальності, але й практичного, в ін-
тересах суспільства або його панівних верств, її перетворення. Політичні ідеї є 
активуючими мисленнєвими моделями облаштування світу, але не універсаль-
ними для всіх епох і народів. Політична ідея акумулює в собі як бажаний, іде-
альний стан об’єкта, так і шляхи, методи й характеристику необхідних ресурсів 
для її реалізації.

В умовах першої чверті ХХІ століття практичні успіхи біологічної науки 
дають деяким представникам наукової спільноти підстави стверджувати, що 
вплив сучасних біологічних знань на формування майбутньої регіональної та 
світової політики буде неупинно зростати. Ф. Фукуяма, автор книги «Наше по-
стлюдське майбутнє», стверджує: « …ми стоїмо на старті періоду, небаченого в 
історії прогресу технології. Біотехнологія та більш глибоке розуміння наукою 
людського мозку матимуть суттєві політичні наслідки — вони заново відкрива-
ють можливості соціальної інженерії, від якої відмовились суспільства, які воло-
діли технологіями двадцятого століття» [Фукуяма, 2004]. 

Все, що сьогодні переживає людство — це не просто технологічна революція, 
прояви якої фіксуються у розшифровці ДНК та маніпулюванні її структурою, 
але й детермінована цими процесами революція самої біології, як науки. Подіб-
ні наукові новації потенцюють відкриття в суміжних галузях: крім молекулярної 
біології, це й когнітивна неврологія, популяційна генетика, еволюційна біологія, 
нейрофармакологія, соціальна біологія тощо. На нашу думку, науковий прогрес 
вказаних наук має в перспективі різного ступеню й глибини політичні наслідки, 
оскільки прогрес біологічних наук імпліцитно розширює сферу наукових знань 
стосовно вищої нервової діяльності людини. Аксіоматичне положення про те, 
що головний мозок є регулятором людської поведінки, робить можливим утвер-
дження факту кореляції між пізнанням процесів мозкової діяльності людини та 
можливостями керувати цими процесами, а отже — людською поведінкою. 

У сучасному, постіндустріальному суспільстві індивід, який сповідує утилі-
тарні, споживацькі цінності, вже не в змозі адекватно реагувати на виклики, 
продиктовані реаліями ХХІ століття. На зміну суспільству споживання (societe 
de consommation) йде суспільство постутилітарне, в якому цінності традиційні 
замінюються на духовні, іманентні оновленій системі ідеалів, тобто уявлень про 
те, якими мають бути людина та світ, що її оточує. Традиційні в умовах рин-
ку цінності не відповідають певним тенденціям розвитку сучасного світу, серед 
яких слід виділити: 

– зростання/розширення сфери послуг соціокультурного спрямування, орі-
єнтованих, у першу чергу, на освіту, медичне забезпечення, духовний розвиток 
населення країни;

– інформатизацію суспільства, в основі якої — можливість для кожної люди-
ни вчасно отримувати точну, правдиву й різноманітну інформацію;

– підвищення рівня імплікації різноманітних культур із подальшою гомоге-
нізацією культурного середовища;
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– підсилення «мережеподібності» суспільства, в основі якої — конструктивне 
співвідношення твердості й гнучкості, субординаційних та координаційних про-
цесів, переважання динамічності над статичністю, мобільності над інертністю. 

Розглядаючи людську особистість у взаємозв’язку з суспільством, слід пам’я-
тати, що вона несе в собі як позитивний, так і негативний потенціал, зумовле-
ний біосоціальною природою людини; стимулювати реалізацію позитивних 
потенцій та редукувати прояви негативних — ось основна проблема, яка стоїть 
перед суспільством та особистістю, інтегрованою в це суспільство. В переліку 
основних дослідницьких напрямів біополітики природа людини посідає чільне 
місце, оскільки даний аспект має превалююче значення в умовах формування 
якісно нової політичної конфігурації світоустрою, котрий ґрунтується на загаль-
них, детермінованих історичними умовами принципах. Питання про природу 
людини тісно пов’язане з проблемою її філософських засад.

Специфіка біополітики полягає в тому, що вона розглядає людину як біосо-
ціальну істоту, підкреслюючи приналежність її одночасно до двох сфер буття — 
природно-біологічної та соціальної, котра має кваліфікаційну визначеність, а 
життю її притаманна двоїста асиметрична детермінація — біологічна й соціаль-
на. Біополітика встановлює необхідні, загальні, сутнісні інтерактивні зв’язки 
між людиною, враховуючи її біосоціальну природу, та структурними елемента-
ми, з яких побудована політична конструкція. Важливим є уточнення, що функ-
ціонувати подібна система зв’язків має не тільки в інтересах політичної еліти, 
але задля збереження миру й екологічної рівноваги на Землі, всебічного розвит-
ку кожної людини на планеті, захисту її прав, свобод та інтересів. 

Головним завданням сучасних політологічних й, зокрема, біополітичних 
досліджень постає, на нашу думку, звернення до переосмислення політичної 
картини світу з метою прогнозування розвитку нового порядку або нового ха-
осу. Таким чином, усвідомлення формування нового загальноцивілізаційного 
світобачення являє собою сьогодні одну з найбільш важливих проблем, котра 
найтіснішим образом пов’язана з найголовнішою проблемою сучасного світу — 
задачею збереження життя на Землі [Костючков, 2014].

А. Печчеі, засновник Римського клубу, ще у середині 70-х років ХХ століття 
прийшов до висновку, що настає епоха необхідності докорінної трансформації 
людської особистості, тобто, в загальному розумінні — справжньої людської ре-
волюції. В минулому, на думку Печчеі, поняття людського розвитку було пов’я-
зано з концепцією потреб та їх задоволення, іншими словами — з суто біологіч-
ною складовою людського життя; в новітній час треба сконцентрувати увагу на 
повному розкритті можливостей та здібностей людської особистості. «Або ми 
опинимось на висоті положення, — пише А. Печчеі, — й зможемо так розвивати 
власні екзистенційні якості, щоб вони гармонізували з викликаними нами ж са-
мими кумулятивними змінами, що стосуються як усіх нас, так і оточуючого нас 
світу, або, відчужені й витіснені продуктами власного генію, будемо поступово 
сповзати в напряму до всезагальної, кумулятивної катастрофи» [Печчеи, 1985: 
с. 206].  

Сучасна цивілізація, генералізована принципом егоцентризму, партикулярі-
зувала людину від її головного багатства — закладених природою механізмів 
гармонійного співіснування з оточуючим світом. Суспільство на своєму ни-
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нішньому етапі довершує перетворення людини на одномірну істоту — Homo 
сonsumer (Людину споживаючу), між тим як сучасність висуває людству нові 
історичні завдання. Людство повинно звернутись до вічних духовних цінностей, 
усвідомити себе органічною частиною природи й елементом Космосу, сфор-
мулювати екологічну й космічну свідомість для того, щоб вийти з пастки гло-
бальних протиріч, запобігти моральній деградації й уникнути самознищення. 
Розум, як автокаталітичний продукт людської природи, не має вже домінуючо-
го значення, акцент зміщується на духовність, яка розглядається не тільки сут-
нісною силою людини, але як важливий цивілізуючий потенціал, необхідний 
для вирішення не тільки актуальних, але й прогнозовано прийдешніх проблем 
глобального масштабу. 
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The article presents the analysis of the role of adult learning theories in the development of 
corporate training in the USA. Considering that corporate education is part of the adult education 
system in this country, the author examines theories of organizational learning in the context of 
adult learning.

The results of the study have revealed that adult education in the US is based on different learning 
theories which should be viewed from the perspective of several main orientations: behaviorism, 
cognitivism, humanism, developmental theories, social learning, constructivism, which have 
different philosophical background and, accordingly, different understanding of the nature and 
methodology of adult learning. Based on the results of the study it has been concluded that theories 
of organizational learning which explain motivation of students, their needs and goals, cognitive 
processes and other aspects of the learning in organizations and have had the main influence on 
the development of corporate education in the United States should be viewed in the context of the 
above-mentioned basic orientations to learning, too. 

From the methodological perspective, the research was based on interdisciplinary and systemic 
approaches. Thus, we used a set of interrelated research methods: comparative, structural, 
systemic-functional analyses, comparison and synthesis.

Keywords: corporate training, the USA, adult learning theories, organizational learning 
theories, behaviorism, cognitivism, humanism, developmental theories, social learning, 
constructivism.

РОЛЬ ТЕОРІЙ НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ 
ОСВІТИ США

І. М. Литовченко — к. педагог. н., доц.,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

(м. Киів, Україна)

У статті проаналізовано роль теорій навчання дорослих у розвитку корпоративного 
навчання у США. Автор розглядає теорії організаційного навчання в контексті навчання 
дорослих, оскільки корпоративна освіта є складовою системи освіти дорослих у цій країні.

Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що освіта до-
рослих у США базується на різних теоріях навчання, які доречно розглядати з точки зору 
їхньої приналежності до таких основних напрямів: біхевіоризму, когнітивізму, гуманізму, 
розвивального навчання, соціального навчання, конструктивізму, що мають різне філо-
софське підґрунтя і, відповідно, різне розуміння сутності й методології навчання дорос-
лих. На основі результатів дослідження зроблено висновок, що в контексті цих основних 
теоретичних напрямів слід розглядати й теорії організаційного навчання, які пояснюють 
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мотивацію учнів, їхні потреби та цільову орієнтацію, когнітивні процеси та інші аспекти 
феномену навчання в організації та мають безпосередній вплив на розвиток корпоратив-
ної освіти у Сполучених Штатах Америки.

З методологічної точки зору в основу дослідження покладено міждисциплінарний та 
системний підходи. Тому, ми використовували комплекс взаємопов’язаних методів дослі-
дження: компаративний, структурний, системно-функціональний аналіз, порівняння та 
узагальнення.

Ключові слова: корпоративне навчання, США, теорії навчання дорослих, теорії орга-
нізаційного навчання, біхевіоризм, когнітивізм, гуманізм, розвивальне навчання, соціальне 
навчання, конструктивізм.

Роль теорій навчання в розумінні процесу навчання людини

Протягом усієї історії розвитку людського суспільства навчання відігравало 
ключову роль як одна з рушійних сил його еволюції. Зрозуміти це складне й 
багатопланове явище та пояснити його вплив на людську поведінку намагалися 
філософи, психологи, освітні діячі й політики, починаючи від Платона й Арис-
тотеля. Існує велика кількість визначень навчання, але більшість із них базу-
ються на поняттях «зміна поведінки» й «досвід». 

Для розуміння навчання ключове значення мають теорії навчання, адже 
саме вони пояснюють, як відбувається цей процес. Системні дослідження про-
цесу навчання й намагання пояснити його з наукової точки зору з’являються в 
кінці ХІХ ст. Саме тоді й виникають та починають розвиватися основні теорії 
навчання людини.

Аналіз літературних джерел дозволив стверджувати, що теорії організаційно-
го навчання у США доцільно розглядати в контексті навчання дорослих, оскіль-
ки корпоративна освіта у цій країні є складовою системи освіти дорослих. Саме 
таку думку висловлює авторитетний учений Патриція Кросс (Patricia Cross), яка 
зокрема вважає недоречними спроби розроблення теорій для окремих ситуацій, 
наприклад, для навчання на робочому місці, чи обґрунтування певних принци-
пів взаємодії викладачів і студентів у таких ситуаціях, оскільки останні є лише 
невеликою частиною освіти дорослих. Науковець наголошує, що навіть, якби 
такі індивідуальні принципи було б розроблено, їх використання для всієї систе-
ми освіти дорослих в цілому було б неможливим. Натомість необхідна загальна 
база знань, корисна для всіх освітян, які працюють із дорослими [Cross, 1994]. 

Основні напрями теорій освіти дорослих у США

Аналіз літератури дозволив стверджувати, що освіта дорослих у Сполучених 
Штатах Америки базується на різних теоріях навчання, і серед учених не існує 
консенсусу щодо їх точної кількості чи класифікації. На нашу думку, найбільш 
раціонально розглядати всі теорії навчання дорослих, в тому числі теорії орга-
нізаційного навчання, з точки зору їх приналежності до кількох основних на-
прямів, які базуються на різному філософському підґрунті, а отже мають різ-
не бачення природи навчання дорослих і, відповідно, застосовують різні під-
ходи, принципи, методи та прийоми навчання. Серед основних напрямів, які 
виокремлюють учені (Ш. Мерріам, Р. Каффарелла, П. Кросс та ін.) [Merriam, 
Caffarella, 1999], [Cross, 1994], можна назвати біхевіоризм, когнітивізм, гума-
нізм, розвивальне навчання, соціальне навчання, конструктивізм. З огляду на 
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те, що практика сучасної корпоративної освіти — це складне, комплексне яви-
ще, цілком природно, що воно ґрунтується на теоріях організаційного навчан-
ня, які сформувалися під впливом не одного, а декількох із визначених вище 
напрямів одночасно.

Одним з основних таких напрямів є біхевіоризм. Незважаючи на те, що його 
положення певною мірою розходяться з розповсюдженим у практиці освіти 
дорослих особистісноорієнтованим підходом, ідеї біхевіоризму лягли в основу 
одного з найбільших сегментів освіти дорослих, навчання на виробництві. Зна-
чна частина програм виробничого та професійного навчання, особливо модулів 
самостійного навчання, будуються відповідно до постулатів, обґрунтованих уче-
ними-біхевіористами. Лайра Срінівасан (Lyra Srinivasan) виокремлює такі ос-
новні характеристики цих навчальних матеріалів [Srinivasan, 1983: p. 12]: 

- мета навчання повинна бути чітко визначена за допомогою конкретних 
термінів, якими оперує біхевіоризм; 

- завдання мають бути ретельно проаналізовані та сформульовані відповідно 
до бажаної кінцевої поведінки; 

- змістовий матеріал необхідно розбивати на частини, які легше опановувати 
поетапно; кожна частина розробляється з метою заохочення студентів до само-
стійного навчання й вимагає відкритої відповіді учня (наприклад, заповнення 
пропусків або вибір правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів); 

- матеріали повинні містити засоби для негайного оцінювання, для того щоб 
учень знав, чи його відповідь правильна, і розумів, з яким темпом він просува-
ється в навчанні; 

- виклад змісту та вправи й завдання повинні мати певну послідовність, щоб 
процес навчання сприяв опануванню матеріалу; 

- успішне завершення кожного етапу й комплексу етапів має містити певні 
винагороди та стимули; 

- відповідальність за навчання покладається на матеріали як інструмент нав-
чання, а не на інструктора, лідера чи фасилітатора.

Ідей біхевіоризму набувають швидкого розповсюдження в комп’ютерно-
му навчанні, самостійній роботі учнів та інших сегментах традиційної освіти, 
а їх зручність для студентів-заочників та загальна ефективність для навчання 
вмотивованих, самодисциплінованих дорослих учнів сприяють їх поширенню 
в освіті дорослих. Загальні принципи біхевіоризму простежуються в більшості 
програм виробничого навчання, де завдання розбивається на частини або за-
питання, на які існує «правильна відповідь» і винагорода за неї. Така винаго-
рода, відповідно до поглядів біхевіористів, забезпечує здійснення навчання й 
повторення бажаної поведінки [Cross, 1994]. Відповідно до теорій біхевіоризму, 
навчання — це зміна поведінки, яка є реакцією на зовнішні подразники. Отже 
завдання викладача полягає в забезпеченні змін у зовнішньому середовищі, які 
сприяли б закріпленню бажаної поведінки. 

Проте, не зважаючи на особливий вплив ідей біхевіоризму на розвиток про-
фесійної освіти й підготовки дорослих, з подальшим розвитком психології цей 
напрям починає зазнавати серйозної критики з боку частини науковців. Так, у 
середині ХХ ст. сформувався напрям когнітивізму, одним із перших теорети-
ків якого став представник гештальтпсихології Бойд Боуд (Boyd Bode), який у 
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своїй праці “Conflicting psychologies of learning” (1929 р.) [Bode, 1929] висловив 
незгоду з постулатами біхевіористів про те, що пояснити процес навчання лю-
дини можливо лише за допомогою її дій, поведінки та окремих подій, що з нею 
відбуваються. 

Основоположною в гештальтпсихології є ідея про те, що первинними є ці-
лісні структури (гештальти), які практично не випливають з компонентів, що їх 
утворюють, тому будь-яке явище слід розглядати як ціле, а не окремі частини 
чи події. Гештальтпсихологи зробили значний внесок в теорії когнітивізму, зо-
крема своїми ідеями про пізнання, розуміння, здатність проникати в сутність. 
Представники цього напряму вважають, що «людський розум — це не просто 
пасивна система обміну, куди надходять стимули і звідки виходять відповід-
ні реакції. Натомість думаюча людина інтерпретує відчуття й осмислює події, 
з якими стикається її свідомість» [Grippin, Peters, 1984: p. 76]. Навчання — це 
переосмислення особистого досвіду людини заради того, щоб зрозуміти сти-
мули, які надходять із зовнішнього середовища. Болдуін Герґенган (Baldwin 
Hergenhahn) пропонує таке визначення навчального процесу з точки зору геш-
тальтпсихології: «Навчання для гештальтпсихолога — це когнітивний феномен. 
Організм починає «бачити» рішення після обдумування проблеми. Учень думає 
про всі складові, необхідні для вирішення проблеми, і складає їх разом (когні-
тивно) спочатку одним способом, потім іншим, доки проблема не розв’язується. 
Коли розв’язання приходить, це відбувається раптово, як осяяння. Проблема 
може існувати лише у двох станах: (1) невирішена та (2) вирішена; проміжного 
стану часткового розв’язання не існує» [Hergenhahn, 1988: p. 252]. Отже основна 
відмінність між когнітивізмом та біхевіоризмом полягає в локусі контролю над 
навчальною діяльністю. Для теорій когнітивістського спрямування він знахо-
диться в самому учневі; для біхевіористських теорій він знаходиться в зовніш-
ньому середовищі [Cross, 1994]. 

Серед визначних учених-когнітивістів, чиї ідеї зробили основний внесок у 
розуміння навчання дорослих був Жан П’яже (Jean Piaget), який стверджував, 
що внутрішня когнітивна структура людини частково трансформується в ре-
зультаті змін, що відбуваються в її нервовій системі в процесі дорослішання, а 
також в результаті взаємодії індивіда з навколишнім середовищем та разом з 
накопиченням життєвого досвіду  [Piaget, 2002].

Частина представників цього напряму вважають когнітивні структури важ-
ливим елементом навчання, стверджуючи, що останнє має сенс лише, якщо 
воно пов’язане з уже існуюючими поняттями в когнітивній структурі людини. 
Інші, зокрема Річард Брунер (Richard Bruner), навпаки наголошують, що нав-
чання відбувається завдяки відкриттю, яке, за його словами, є трансформацією 
отриманої інформації, що дає змогу вийти за межі очевидного й отримати про-
зріння [Bruner, 1965]. Важливість теоретичних положень Р. Брунера для освіти 
дорослих відзначив видатний американський педагог для дорослих Малколм 
Ноулз (Malcolm Knowles), який зокрема звертав увагу на розуміння Р. Брунером 
навчання як акту, що передбачає «три майже одночасні процеси: (1) отримання 
нової інформації; (2) трансформацію або процес обробки знань для їх застосу-
вання у вирішенні нових завдань; та (3) оцінювання або перевірку того, чи обро-
блена інформація підходить для виконання завдання» [Knowles, 1984].
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Ще один відомий американський науковець у галузі освіти дорослих Джеймс 
Кідд (James Kidd) [Kidd, 1978] відзначає значний вплив учених-когнітивістів Ро-
берта Ґейна (Robert Gagne), Леслі Бріґґса (Leslie Briggs), Уолтера Вейґера (Walter 
Wager) [Gagne, Briggs, Wager, 1992] на «навчання навчатися», яке полягає в от-
риманні знань і навичок ефективного навчання в будь-якій навчальній ситуа-
ції. Вони виокремлюють вісім різних типів набуття знань: сигнальне навчання, 
стимул-реакція, моторне навчання, вербальна асоціація, дискримінаційне нав-
чання, концептуальне навчання, вивчення правил, розв’язання проблем. Для 
кожного типу характерні свої технології та процесуальні особливості. 

Отже на відміну від біхевіоризму, когнітивізм зосереджує основну увагу не 
на зовнішніх проявах, таких як поведінка людини, а на внутрішніх розумових 
процесах, зокрема на тому, як людський розум осмислює стимули зовнішнього 
середовища, як він обробляє, зберігає та вилучає інформацію, як на ці процеси 
впливає старіння.

В контексті нашого дослідження на особливу увагу заслуговують гуманіс-
тичні теорії навчання, які найбільше відповідають природі освіти дорослих. Як 
зазначає П. Кросс, середовище освіти дорослих історично та структурно більш 
демократичне й менш авторитарне, ніж традиційна освіта [Cross, 1994]. В освіті 
дорослих прийнято вважати, що учень навчається добровільно, вивчає лише те, 
що хоче, не залежно від того, чи відповідає його навчання визнаним стандар-
там. Йому не ставлять оцінок, він не складає іспитів, за які отримує винагороди 
чи покарання. Представники гуманістичного напряму стверджують, що потре-
ба навчатися властива людській природі, необхідно лише створити сприятли-
ве середовище для підтримки й заохочення дорослого учня до навчання. Усі 
навчальні ресурси знаходяться у вільному доступі. Учень має можливість сам 
вибирати матеріали відповідно до того, що і яким чином він хоче вивчати. Від-
сутнє традиційне оцінювання змісту та якості освіти.

Гуманістичні традиції також знайшли своє відображення в ідеї навчальних 
контрактів, яка набула широкої популярності в середині шістдесятих років ми-
нулого століття й була теоретично обґрунтована М. Ноулзом. Вагомий внесок у 
розвиток гуманістичні теорії навчання зробив ще один американський учений 
Ален Таф (Allen Tough), який, одним із перших обґрунтував самоспрямоване 
навчання дорослих. Результати його досліджень свідчили про те, що люди, за-
звичай, прагнуть отримати від навчання певну користь, наприклад, задоволь-
нити цікавість, насолодитися змістом навчання, виготовити щось, поділитися 
знаннями з іншими, тощо. А. Таф також прийшов до важливого висновку про 
те, що навчання — це дуже поширена діяльність серед дорослих, якою серйоз-
но займається майже кожна людина щонайменше раз або двічі на рік [Tough, 
1979]. Досліджуючи, що і як вивчають дорослі, коли вони самі спрямовують про-
цес свого навчання, А. Таф підтвердив положення вчених-гуманістів про необ-
хідність підтримки й фасилітації навчання дорослих як природного процесу та 
неприпустимість авторитарного підходу до нього.

Гуманістичні ідеї мали визначальний вплив на розвиток освіти дорослих. 
Яскравим відображенням цього є доповідь ЮНЕСКО «Навчатися бути», в якій 
наголошується на приорітетності особистісноорієнтованого навчання, яке дає 
змогу надати учневі «все більшої свободи у процесі набуття зрілості, щоб він міг 
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самостійно вирішувати, що він хоче вивчати, а також як і де він хоче це робити» 
[Learning to be, 1972].

Як бачимо, теорії гуманістичного спрямування, на відміну від теорій біхевіо-
ризму та когнітивізму, не обмежують своє бачення навчання лише механічними 
процесами зміни поведінки чи процесами пізнання. Натомість вони враховують 
особливості людської природи, емоції, почуття, потенціал людини. Велике зна-
чення у навчанні має мотивація, можливість вибору, відповідальність дорослої 
людини. 

Важливе значення для розвитку освіти дорослих мали теорії розвивального 
навчання, зокрема їхні положення про різні рівні, ступені або стадії розвитку 
людини, які вона проходить протягом свого життя. Такі стадії вважаються уні-
версальними, неминучими й незмінними для всіх, і розвиток людини полягає в 
переході від однієї до іншої. Послідовність стадій незмінна, однак темп розвит-
ку залежить від середовища, в якому живе людина. Оскільки теоретики цього 
напряму надають особливого значення середовищу існування, то освіту вони 
вважають вирішальним чинником переходу людини до вищої стадії розвитку. 
Водночас вони наголошують, що без освіти розвиток індивіда може зупинитися 
на початкових стадіях, або сильно загальмуватися, створюючи тим самим сер-
йозні проблеми для нього. Вчені також зауважують, що лише незначна кількість 
людей досягає найвищих ступенів розвитку, тоді як більшість залишаються на 
найнижчих. 

Теорії розвивального навчання мають спільні риси з гуманістичними те-
оріями, оскільки вони також надають великого значення сприятливому для 
навчання середовищу, забезпеченню учнів великою кількістю різноманітних 
навчальних ресурсів. Проте, на відміну від педагогів-гуманістів, які надають уч-
неві широку свободу вибору в навчанні, прихильники розвивального навчання 
здебільшого самі визначають, які види навчання найбільше сприяють переходу 
до вищих стадій розвитку. За словами П. Кросс, «у навчальному середовищі для 
них головне — це життєві виклики та стимуляція, тоді як для гуманістів найго-
ловніше — прийняття й заохочення» [Cross, 1994: p. 230]. Звернімо увагу, що 
життєві виклики по суті є соціальними завданнями, які постають перед люди-
ною протягом її життя, наприклад, одруження, народження дитини, зміна робо-
ти, вихід на пенсію тощо. Саме вирішення таких викликів, на думку представни-
ків цього напряму, стимулює дорослих людей до навчання, а також обумовлює 
час, коли вони найбільше готові приступити до нього. В цьому простежуємо ще 
одну відмінність теорій розвивального навчання від гуманістичних теорій, які 
стверджують, що навчання — це природна потреба людини й додаткові стимули 
їй не потрібні.

Одним із основних теоретиків розвивального навчання є Джек Мезіроу (Jack 
Mezirow) зі своєю теорією перспективної трансформації [Mezirow, 1978], яка по-
лягає в тому, що нові знання не лише накопичуються й додаються до тих, якими 
людина вже володіє, але й мають здатність у певний момент трансформувати 
існуючі знання, перетворивши їх у нову якість. Тут учений вказує на важли-
вий аспект навчання дорослих, який полягає в тому що останні накопичують і 
трансформують знання на основі особистого досвіду. Таким чином відбувається 
особистісне зростання й розвиток, і цим навчання дорослих відрізняється від 
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навчання дітей. Як приклад Д. Мезіроу наводить жіночий рух, який став резуль-
татом зростання і зміни свідомості жінок і чоловіків та привів до нового бачення 
ролі жінки в суспільстві. Ще один видатний учений Паулу Фрейре (Paulo Freire) 
[Freire, 1970] наводить інший приклад зростання свідомості в результаті розви-
вального навчання, а саме селянські рухи у Бразилії та Чилі. 

На взаємозв’язку та взаємовпливі навчання людини та її соціального середо-
вища зосереджують увагу також торії соціального навчання, які стверджують, 
що людина навчається в соціумі, спостерігаючи за поведінкою інших. Цей тео-
ретичний напрям поєднує риси біхевіоризму й когнітивізму. У 1940-х рр., коли 
з’явилися перші праці, які обґрунтовували навчання в процесі спостереження, в 
освіті переважали ідеї біхевіоризму. Зокрема Ніл Міллер і Джон Доллард (Neal 
Miller and John Dollard) стверджували, що навчання відбувається не лише за до-
помогою спостереження. Не менш важливим, на думку цих науковців, є імітація 
та закріплення побаченого [Miller, Dollard, 1941]. 

З розвитком цього напряму в 1960-х рр., зокрема з появою праць Альберта 
Бандури (Albert Bandura) спостерігається послаблення впливу ідей біхевіоризму 
на освіту дорослих. А. Бандура вивчав когнітивні процеси, які відбуваються під 
час спостереження і, на відміну від своїх попередників, заперечував роль імі-
тації у процесі навчання. Він стверджував, що навчання відбувається за допо-
могою спостереження поведінки інших людей та її наслідків для спостерігача. 
Також науковець обґрунтовував поняття саморегуляції, доводячи що люди мо-
жуть до певної міри регулювати свою поведінку, уявляючи ймовірні наслідки 
[Bandura, 1976]. Вчення А. Бандури має важливе значення в контексті розвитку 
освіти дорослих, оскільки воно розглядає поведінку як засіб взаємозв’язку лю-
дини та її середовища, обґрунтовуючи, що своєю поведінкою людина впливає 
на навколишнє середовище, яке в свою чергу впливає на неї.

Теорії соціального навчання також пояснюють мотиваційні фактори в нав-
чанні дорослих, роль суспільства, сутність наставництва.

Важливий внесок у розвиток освіти дорослих зробили також теорії кон-
структивізму, які розглядають навчання як процес побудови змісту. В основі 
конструктивізму лежить намагання пояснити, яким чином люди розуміють та 
осмислюють свій досвід. Проте існує низка питань, на які у представників цьо-
го напряму немає одностайної відповіді, зокрема про роль досвіду, про те, що 
дорослі вважають цікавим для вивчення, в якій площині, індивідуальній чи су-
спільній, слід розглядати процес побудови змісту [Steffe, 2009].

Серед значної різноманітності ідей, на яких базується цей напрям, Деніс Фі-
ліпс (Denis Phillips) виокремлює шість основних течій: працю фон Ґласерфельда 
з математичної та природничої освіти, концепції Канта про знання й досвід, ідеї 
теоретиків фемінізму про побудову знань, роботу Куна про наукові парадигми й 
революції, теорію П’яже про когнітивний розвиток, положення Дьюї про знання 
й досвід [Phillips, 1995]. Усі вони об’єднуються навколо проблеми індивідуаль-
ного й суспільного в навчанні. Розалінд Драйвер (Rosalind Driver), розглядаючи 
навчання як індивідуальну діяльність, характеризує його як «прогресивну адап-
тацію когнітивних схем індивідуума до його фізичного оточення» [Driver, 1994: 
p. 6]. Зміст вибудовується індивідуумом і залежить від його попередньої та по-
точної структури знань, а отже навчання — це внутрішня когнітивна діяльність. 
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Розглядаючи навчання як суспільну діяльність, Р. Драйвер зазначає, що 
знання «будуються тоді, коли індивідууми задіяні в соціумі й беруть участь у 
розмові й діяльності, що стосується спільних проблем чи завдань. Отже побудо-
ва змісту — це діалоговий процес, який передбачає учасників розмови, а навчан-
ня — це процес підвищення культурного рівня індивідуумів за допомогою більш 
досвідчених членів суспільства»  [Driver, 1994: p. 7]. 

Відзначаючи вплив теорій конструктивізму на освіту дорослих, Філіп Кен-
ді (Philip Candy) зазначає: «Набуття знань передбачає засвоєння символічних 
змістових структур, притаманних конкретному суспільству, і, оскільки побу-
дова знань — це процес соціальний, індивідуальні члени суспільства можуть 
доповнити або змінити загальний банк знань. Викладання й навчання, осо-
бливо для дорослих, — це процес переговорів, який передбачає побудову й 
обмін важливим для особистості та її життя змістом» [Candy, 1991: p. 275]. У 
цьому контексті науковець також зазначає, що «конструктивістські погляди 
на навчання особливо близькі до поняття про самоспрямованість, оскільки 
вони зосереджують увагу на поєднанні характеристик активного пошуку, неза-
лежності та індивідуальних особливостей у виконанні навчального завдання» 
[Candy, 1991: p. 278]. Однією з ключових ідей конструктивізму, які знаходять 
відображення в освіті дорослих, є центральна роль досвіду як основи, на якій 
будуються знання людини.

Теорії організаційного навчання в контексті основних 
напрямів теорій освіти дорослих

Проаналізувавши загальні напрями, за якими можна згрупувати теорії нав-
чання дорослих, розглянемо в їхньому контексті теорії організаційного навчан-
ня, які мали безпосередній вплив на становлення й розвиток корпоративної 
освіти у США.

Різні теорії навчання стосуються різних аспектів навчального процесу. Ча-
стина з них пов’язані з мотивацією. Серед них теорія підсилення мотивації 
(reinforcement theory), яку слід розглядати в контексті біхевіоризму і яка ствер-
джує, що люди вмотивовані виконувати або уникати певної поведінки через на-
слідки такої поведінки в минулому [Skinner, 2000]. Підсилення може бути по-
зитивним або негативним. Позитивне підсилення — це приємні наслідки певної 
поведінки. Негативне підсилення — це усунення неприємних наслідків.

Як стверджує Реймонд Ноу (Raymond Noe) [Noe, 2010], в навчанні теорія 
підсилення мотивації передбачає, що тренер повинен визначити, які наслід-
ки учень вважає найбільш позитивними та найбільш негативними перед тим, 
як він почне отримувати знання, набувати бажаної зміни поведінки, або вдо-
сконалювати навички. Учень повинен розуміти, як його навчання пов’язане з 
цими наслідками. Розрізняють кілька типів корисних результатів від участі в 
навчальних програмах, наприклад, отримані знання й навички можуть полег-
шити роботу й зробити її більш цікавою, в процесі навчання учні мають мож-
ливість познайомитися зі своїми колегами, які можуть стати багатим джерелом 
для навчання, в них з’явиться перспектива просування по службі, відкриються 
нові кар’єрні можливості. Ефективність навчання залежить від способу розпо-
ділення цих переваг. 
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Існують також теорії, які стосуються мети навчання й випливають з теорій 
соціального навчання. Однією з таких є теорія постановки мети (goal setting 
theory), яка базується на тому, що поведінка людини є результатом її намірів та 
усвідомлення нею певної мети [Locke, 1990]. Мета визначає поведінку людини, 
спрямовуючи її енергію, увагу та зусилля протягом певного часу та мотивуючи 
людину до розроблення стратегій для її досягнення [Locke, 1990]. Відповідно 
до результатів досліджень, чітко сформульовані складні завдання приводять до 
кращих результатів у навчанні, ніж нечітко сформульовані й нескладні завдан-
ня [Locke, 1990]. Ще одним фактором покращення показників у навчанні є 
відданість меті й самовіддача. Проте мета не повинна бути занадто складною, 
оскільки в такому разі вона не сприятиме повній самовіддачі учня. 

У навчанні дорослих теорію постановки мети використовують у розробці на-
вчальних програм та поурочних планів. Відповідно до цієї теорії, ефективність 
навчання підвищується, якщо перед учнями поставлено конкретну стимулюючу 
мету й завдання. Плани занять також містять мету навчання, зазначаючи, яким 
чином учень повинен буде продемонструвати результат, як буде відбуватися на-
вчальна діяльність, який рівень виконання вважатиметься задовільним. 

Ще однією теорією, на якій ґрунтується корпоративна освіта, є теорія цільо-
вої орієнтації (goal orientation theory), в середині якої існує дві течії, одна з яких 
орієнтується на навчання як процес, інша — на підвищення продуктивності пра-
ці. Цільова орієнтація визначає мотивацію учня, кількість зусиль, які він докла-
де до навчання. Учні, які орієнтуються на навчання, приділяють більшу увагу 
поставленим завданням і навчаються переважно заради самого процесу навчан-
ня, використовуючи складніші стратегії, ніж ті, хто орієнтується на підвищен-
ня продуктивності, приділяючи менше уваги процесу навчання і працюючи на 
результативність роботи, підвищення її ефективності, покращення виробничих 
показників. Науковці пропонують різні способи створення в учнів орієнтації на 
навчання, зокрема постановку цікавих, мотивуючих завдань, експериментуван-
ня з новими практикоорієнтованими методами навчання, усунення конкуренції 
між учнями, надання їм можливості експериментувати з новими знаннями й 
навичками, робити помилки у процесі навчання [VandeWalle, 2001].

Теорії потреб (need theories) також стосуються мотиваційного аспекту нав-
чання, оскільки вони базуються на визначенні потреб людини, які спонукають її 
до дій. Ці теорії дають змогу пояснити, яку цінність людина вбачає в досягненні 
результатів навчання. Потреба виникає тоді, коли людині на певному етапі чо-
гось не вистачає, і в результаті вона отримує мотивацію діяти так, щоб це отри-
мати. Теорії потреб Абрахама Маслоу (Abraham Maslow) та Клейтона Алдерфера 
(Clayton Alderfer) зосереджують увагу на потребах трьох рівнів: фізіологічних, 
потребах у міжособистісних стосунках, потребах у самореалізації [Maslow, 1943], 
[Alderfer, 1969]. Ці вчені обґрунтували ієрархію потреб людини й довели, що 
люди спочатку задовольняють потреби найнижчого рівня і лише після цього 
намагаються задовольнити потреби вищого рівня. 

Теорії потреб мають безпосередній вплив на розвиток корпоративної освіти. 
Вони стверджують, що тренер може мотивувати учнів до навчання лише, якщо 
він чітко визначає їхні потреби й показує їм, яким чином запропонована на-
вчальна програма може їх задовольнити. Ці теорії також наголошують, що без 
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задоволення базових потреб, наприклад, потреби в безпеці, людей неможливо 
мотивувати навчатися. У цьому контексті Р. Ноу [Noe, 2010] пропонує уявити 
ситуацію, коли секретарів компанії, яка здійснює скорочення кадрів, навчають 
текстової обробки документів. Науковець не впевнений, що навіть найкраща 
програма зможе мотивувати слухачів до навчання, якщо вони відчувають загро-
зу скорочення (не задоволена їхня потреба в безпеці).

З мотиваційним аспектом навчання також пов’язана теорія очікувань 
(expectancy theory), яка відноситься до теорій соціального навчання й особливо 
близька до вчення А. Бандури про самоефективність як головну детермінанту 
людської поведінки. Завдяки феномену самоефективності особистість відчуває 
впевненість у власних силах, поважає себе та використовує конструктивні стра-
тегії при зіткненні з важкими життєвими ситуаціями в діяльності та соціальній 
взаємодії [Лук’яненко, 2009]. Теорія очікувань стверджує, що поведінка людини 
зумовлена трьома факторами: очікуванням успіху, засобами та привабливістю 
очікуваних результатів [Vroom, 1995]. Переконання в тому, що існує зв’язок між 
намаганням виконувати певні дії та фактичним їх виконанням називається очі-
куванням успіху. Відповідно до цієї теорії, розуміння того, що виконання певної 
дії (напр., участь у програмі професійного навчання) пов’язане з конкретним ре-
зультатом (напр., можливість краще виконувати свої функціональні обов’язки на 
робочому місці) називається засобом. Привабливість очікуваних результатів — це 
цінність, яку вони мають для людини (наприклад, наскільки покращене виконан-
ня функціональних обов’язків важливе для людини). Отже, навчання найбільш 
ефективне тоді, коли учні очікують успіху, тобто вірять у свої можливості, зокрема 
в те, що вони здатні успішно опанувати програму; коли вони розуміють, що їхнє 
навчання є засобом досягнення конкретних результатів, таких як підвищення 
професійного рівня, збільшення заробітної платні, зростання авторитету в колек-
тиві; коли результати навчання є привабливими, тобто мають цінність для учнів.

Особливе місце серед теорій, що мали вирішальний влив на корпоративну 
освіту, посідає теорія андрагогіки, яка базується на засадах гуманізму й вини-
кла у відповідь на нагальну потребу розуміння особливостей навчання дорос-
лих людей. Значний внесок у розвиток андрагогіки зробили педагоги-психоло-
ги Едвард Торндайк (Edward Thorndike) [Thorndike, 1935] та Герберт Соренсон 
(Herbert Sorenson) [Sorenson, 1938], які ще в першій половині XX ст. науково 
підтвердили, що з роками дорослі не втрачають здатності до навчання та мають 
здібності й інтереси, які відрізняють їх від дітей. 

Проте засновником та головним теоретиком андрагогіки вважають видат-
ного американського педагога для дорослих, науковця, громадського діяча М. 
Ноулза, який назвав її «мистецтвом та наукою допомоги дорослим у навчан-
ні» на противагу педагогіці як мистецтву та науці допомоги дітям у навчанні 
[Knowles, 1980: p. 43]. Патриція Кросс (Patricia Cross) пише: «… якщо освіта до-
рослих … є окремою галуззю дослідження, то саме дорослі учні роблять її та-
кою, і одна з найвідоміших теорій освіти дорослих починається з тези про те, що 
навчання дорослих (андрагогіка) є принципово відмінним від навчання дітей 
(педагогіки)» [Cross, 1994: p. 222]. 

Андрагогіка базується на критеріальних особливостях дорослого учня, сфор-
мульованих М. Ноулзом у таких положеннях: 
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– дорослим необхідно знати, в чому полягає для них цінність навчання і 
яку користь вони від нього отримають; 

– доросла людина має самосвідомість незалежної особистості, здатної до 
самоспрямованого навчання; 

– дорослий має певний життєвий досвід, який повинен стати багатим 
джерелом та основою навчання; 

– готовність дорослої людини до навчання безпосередньо пов’язана із со-
ціальними завданнями, що постають перед нею в процесі її розвитку; 

– дорослі мають практикоорієнтований підхід до навчання й зацікавлені 
в негайному застосуванні набутих знань; 

– мотивація дорослих до навчання зумовлена переважно внутрішніми 
чинниками [Knowles, 1990: p. 57–63].

На основі критеріальних характеристик дорослого учня М. Ноулз визначає 
процесуальні особливості навчання дорослих на етапах планування, реалізації 
та оцінювання процесу навчання. Вчений доводить необхідність використання 
активних методів навчання та групової форми роботи, які максимально мотиву-
ють учня бути активним суб’єктом навчальної діяльності.

До теорій, які мали значний вплив на розвиток корпоративної освіти, також 
належить теорія обробки інформації (information processing theory), яка займа-
ється вивченням механізмів відбору інформації людиною, засвоєння та подаль-
шого її використання для ухвалення рішень та управління своєю поведінкою. 
Ця теорія вивчає когнітивні здібності й поведінку людини, використовуючи по-
няття з галузі обчислювальної техніки. Простежується також певний зв’язок з 
традиціями біхевіоризму, хоча експерименти здійснюють не на тваринах, а на 
людях, а внутрішні процеси пов’язують із зовнішніми чинниками впливу на по-
ведінку. 

Психологи, що працюють у цьому напрямі, стверджують, що інформація, 
яку отримує учень, зазнає певних трансформацій у мозку людини [Gagne, 1996], 
[Howell, 2006]. Процес обробки інформації починається, коли зовнішній сигнал 
або стимул (напр. звук, запах, дотик, зображення) надходить до рецепторів (вух, 
носа, шкіри, очей). Цей сигнал зберігається в короткостроковій пам’яті, а потім 
трансформується й кодується для зберігання в довгостроковій пам’яті. Далі в 
пам’яті відбувається процес пошуку, під час якого формується реакція на сиг-
нал або стимул. Ця реакція пов’язана з одним із п’яти результатів навчання: 
вербальною інформацією, когнітивними, моторними, інтелектуальними нави-
чками та вміннями, ціннісними орієнтаціями. Останнім у цьому ланцюгу є зво-
ротна реакція, яка надходить із зовнішнього середовища. Таким чином учень 
отримує оцінювання результатів свого навчання, яке може надходити від іншої 
особи або здійснюватися самим учнем в результаті його спостережень за ре-
зультатами своїх дій. Позитивне оцінювання забезпечує підкріплення умовного 
сигналу про те, що поведінка є бажаною і повинна зберегтися в довгостроковій 
пам’яті для використання в подібних ситуаціях [Noe, 2010].

Теорія обробки інформації зосереджується не лише на внутрішніх процесах, 
необхідних для того, щоб збирати, зберігати, вилучати сигнали та реагувати на 
них, але й показує, як зовнішні події впливають на навчання. До таких подій 
належать [Gagne, 1995/96]:
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– зміни інтенсивності або частоти стимулів, які впливають на увагу;
– надання учневі інформації про поставлені завдання з метою створення 

в нього відповідних очікувань;
– вдосконалення перцептивних характеристик матеріалу (стимулу), 

привертання уваги учня до певних його рис;
– вербальні інструкції, картинки, діаграми та карти, які є своєрідними 

способами кодування змістового матеріалу для того, щоб він зміг збе-
рігатися в пам’яті;

– змістовний навчальний контекст (приклади, проблеми), який полег-
шує кодування;

– демонстрація або вербальні інструкції, які допомагають організувати 
реакції учня та вибрати правильні з них. 

Висновки

Здійснене нами дослідження дає змогу зробити такі висновки:
– теорії навчання надзвичайно важливі для розуміння навчання, оскільки 

вони пояснюють, яким чином відбувається цей процес. Враховуючи те, що кор-
поративна освіта є складовою системи освіти дорослих, теорії організаційного 
навчання доцільно розглядати в контексті навчання дорослих;

– освіта дорослих у США базується на різних теоріях навчання, які дореч-
но розглядати в площині їхньої приналежності до кількох основних напрямів: 
біхевіоризму, когнітивізму, гуманізму, розвивального навчання, соціального 
навчання, конструктивізму, що мають різне філософське підґрунтя і відповідно 
по-різному розуміють сутність та методологію навчання дорослих;

– у контексті цих основних теоретичних напрямів слід розглядати й тео-
рії організаційного навчання, які пояснюють мотивацію учнів, їхні потреби та 
цільову орієнтацію, когнітивні процеси та інші аспекти феномену навчання в 
організації та мають безпосередній вплив на розвиток корпоративної освіти у 
Сполучених Штатах Америки.
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The purpose of this paper is to show features of formation of Ukrainian education policy. 
According to the author, the formation of the national education policy in Ukraine, as the European 
Union in its time, must find the thin boundary i.e. the balance between unity and dissimilarity of 
two different education systems such as Soviet education system, which was inherited after the 
collapse of the Soviet Union, and European education system, which was unified by requirements 
of the Bologna Declaration. The author examines the features of the formation and development of 
Soviet and European education systems. Each of them has certain advantages and disadvantages. 

The author also presents that major educational reforms, which were only started in Ukraine, 
took place in Central and Eastern Europe in the late twentieth century. This process was caused 
by the collapse of bipolar world and scores of countries, which were formed in Europe and sought 
to European values and democratic reforms. Poland, Hungary, Romania, Slovenia and many 
other new independent states, which paid in full for socialist regimes, began reforms in education, 
politics, economics and other areas of activity. We can confidently say that the education system 
in the new founding countries of Europe not only shifted from one model (Soviet model) to another 
(European model), but rather to achieve high performance in their development.

The author points out that it is necessary to require continuing professional development of 
all categories of people, from teachers to car drivers. This growth must be accompanied with the 
received diplomas at the reputable higher educational institutions not only in Ukraine, but also 
abroad.

Through this paper the author also wants to suggest that the main provisions of national 
education policy Ukraine is based on Ukrainian national idea. This national idea sounds as 
«Ukraine is as keeper of harmony between Eastern and Western Europe».

Keywords: Ukraine, educational policy, education, Ukrainian educational policy, the Bologna 
process.

According to the author, the formation of the national education policy in Ukraine, 
as the European Union in its time, must find the thin boundary i.e. the balance between 
unity and dissimilarity of two different education systems such as Soviet education 
system, which was inherited after the collapse of the Soviet Union, and European 
education system, which was unified by requirements of the Bologna Declaration.

Balancing between two cultures, Ukrainian educational policy should take into 
account the following:

1. The education system, which was in the USSR, had its own advantages (pros) 
and disadvantages (cons). 

Pros are:
– High social prestige of teachers and professors; high salaries and decent 

working conditions for teachers;
 © Nezhyva Olga, 2016
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– Modern material and technical base of schools; pre-school facilities;
– Appropriate level of vocational education and training at the secondary 

school; practice-oriented teaching; vocational training programmes for 
skilled workers;

– Free education at schools and universities;
– Absence of corruption, the priority of knowledge (i.e. students have to study 

and don’t pay for good grades);
– Profound theoretical foundation, versatility and encyclopedic knowledge;
– Equal opportunities;
– All-round development including spiritual development; educational 

institutions at all levels did not only give education but also upbringing;
– Lessons topics were literally «spoon-fed» by teachers and lectures, some 

hours were given to repeat and consolidate materials;
 Сons are:
– Ideologizing of knowledge was conducted i.e. only the knowledge which was 

written into the format of communist ideology was accessible, and other 
information was simply ignored;

– The system is not oriented to search for knowledge, greater part of the 
knowledge was handed over «on a silver platter»; predominance of 
cramming was above the comprehension of materials;

– Standardization of the curriculum, which does not imply the choice for the 
stronger or weaker students;

– Lack of understanding about connection between acquired knowledge and 
everyday life;

– Authoritarian atmosphere;
– Very weak foreign languages training;

The main goal of the Soviet education was to raise a person-creator but it was not 
involved in the preparation of qualified consumers who can use what was created by 
others. Somebody thinks that this objective was an achievement but others think that 
it was a drawback.

 The author understands that the list of advantages and disadvantages can be 
extended, and some positions can be even denied. However, in our opinion, the 
main thing is that the Soviet educational system with the failures and difficulties in 
organisation of the educational process had enough achievements and advantages, 
which let this system to be one of the leading education systems around the world.

2. Education system, which is predominated in European countries and united by 
the Bologna Declaration, has its advantages (pros) and disadvantages (cons) as the 
Soviet education system. Pros are:

– from a global point of view, the introduction of elements of the Bologna 
system satisfies Ukrainian interests toward further internationalization and 
strengthening of European economic, political and cultural relations;

– a two-level system of higher education in the EU, on the one hand, gives a 
chance to raise the level of professional training. After getting a Bachelor’s 
degree, everyone can develop his/her professional skills in the master 
course. On the other hand, this system allows the flexibility to change the 
profile of training, which is very important on condition of growing demand 
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for specialty. Having a certain numbers of ECTS credits (system ECTS — 
European Community Course Credit Transfer System), everyone can get 
extra credits for another profile training.

– The Bologna process is intended for increasing the mobility of teachers and 
students (i.e. academic mobility). This mobility gives teachers and students 
a chance to move to inside or outside their own country to study or teach in 
another institution for a limited time. The mobile students can enter a college 
in one country and finish it in another country by getting an academic degree.

– The quality of education as a fundamental stone formation, as a basic 
condition for trust, relevance, mobility, compatibility and attractiveness in 
the European Higher Education Area; continual improvement and control 
of quality of education due to the self-appraisal; external international audit 
quality; accreditation by independent organizations; publicity procedures 
and results of quality assessment; ensure transparency and financial 
management of universities.

– Increasing the autonomy and academic freedom with responsibility and 
accountability of universities; Universities have the right to form their 
strategies, choose their priorities in teaching and research, spend their 
money, profile their programs and set their criteria for the acceptance of 
professors and students.

– Presence of high-quality, flexible and individualized curriculums.
– 30 per cent of courses are offered at universities as required, and 70 per cent 

of them are as independent. Education at schools or universities is fixed as 
an appropriate model which allows the students to choose subjects which 
they like. Thus, it is possible to correct choice (in case of error) taking the 
next year as an additional course, which the student again sees fit.

– Lifelong learning.
As for the disadvantages of the Bologna Process, the author has analyzed the 

literature and found, quite to her surprise, that all «disadvantages», which was 
connected with the introduction of the Bologna process in Ukraine, are the effect 
of influences of Soviet educational models and the manifestation of mentality of 
teachers, most of whom received their education in the USSR and did not have a 
chance to compare the Soviet education system with the European one. For example, 
the different researchers include to the «shortcomings» of the Bologna process:

– Inability to implement the principle of mobility in modern Ukraine;
– Absolute absence of possibility of free choice by the students;
– It is difficult to check the amount of getting grades during the semester to 

students;
– Difficult to get the required textbooks and materials for the self-study; low 

quality material and technical base of universities;
– Restricted access to education;
– A sharp deterioration in the quality of education;
– Big teaching load. Instead of research activities and improve practical 

skills, teachers have to deduct the teaching load from 860 to 1100 hours per 
academic year. According to the EU requirements, the teaching load is less 
than twice, at least.
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The rejection of purely knowledge-based approaches in favour of competency, 
when the theoretical training does not play the important role because skills in working 
with information environment are in the foreground, are included to advantages or 
disadvantages of the Bologna process (depending on point of view).

The decision on Ukraine joining the Bologna process adopted in May 19, 2005 at 
the Ministerial Conference in Europe, held in Bergen (Norway). Ukrainian researcher 
Evgen Krasnyakov notes that there are a number of problems of Ukrainian higher 
education in the context of the Bologna process. Among them, he says the following 
[Krasnyakov, 2015]:

– The excessive number of training areas and specialties are respectively 76 
and 584. The best worldwide systems of higher education have 5 times less.

– Insufficient recognition in the community the level of «Bachelor» as a 
qualification level, its uselessness by the domestic economy. Normally, the 
admission to the university passes according to the spatiality; we do not 
accept on four-year degree courses. 

– The tends to worsen the quality of higher education which grows with time 
is threaten in the mass dimension.

– The increasing of the gap communication between teachers and employers, 
between the education and labour market.

– The unwarranted confusion in understanding of specialist and master. On 
the one hand, there is the proximity of training programs of specialists and 
masters, their equivalence according to the qualification status, but, on the 
other hand, they are accredited at different levels in accordance with III 
and IV.

– We put up with the neglecting of advanced research in educational 
institutions that are the foundation of university training. Our system of 
academic degrees is complex in comparison with European, which makes 
mobility of teachers and researchers in Europe more difficult. 

– The solution of the future fate of such widespread level of education as 
schools and colleges is inadequately to the needs of society and the labor 
market, despite the fact that their numbers in the state four times greater 
than high school of III and IV accreditation levels combined. 

– The system of further training and retraining, which was well-organized 
for centralized economy, went to the past. A new system which would 
satisfy the needs of a market economy in Ukraine is not created. Therefore, 
there is important European principle «lifelong learning» according to the 
conditions in our country cannot be fully realized yet.

– The universities of Ukraine do not take on the role of methodological centres, 
innovators, pioneers of social change, which the country should succeed. 
The level of autonomy of universities in these areas is much lower than in 
the European. The educational institutions, which have national status, do 
not act methodological leaders at the time when their number reached about 
40% of the total universities of III and IV levels of accreditation.

The list of disadvantages only adds that in Ukraine only the government dictates 
to the higher education institutions, what categories they will prepare graduates, 
and imposes bachelor’s degree. All other European developed countries were able 
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to tie their innovative skills to the basic model and join their education system to 
the Bologna process. In Germany, for example, there is an academic degree, which is 
similar to Ukrainian doctor of science, and therefore, there is four, non-three levels 
degree system at universities. The French also retained four of their current levels, and 
the Scots have a total of six. A number of universities in the participating countries of 
the process did not come into the Bologna process such as the University of Oxford or 
École Polytechnique. Moreover, their education officials never occurred to make them 
do so because the Lisbon Recognition Convention reserves the right to reservation and 
partial entry into the process. This is a special benefit for the participating countries 
to preserve a tradition of education without breaking them and adapting to common 
conditions.

It is observed that major educational reforms, which were only started in Ukraine, 
took place in Central and Eastern Europe in the late twentieth century. This process 
was caused by the collapse of bipolar world and scores of countries, which were 
formed in Europe and sought to European values and democratic reforms. Poland, 
Hungary, Romania, Slovenia and many other new independent states which paid in 
full for socialist regimes, began reforms in education, politics, economics and other 
areas of activity.

We can confidently say that the education system in the new founding countries of 
Europe not only shifted from one model (Soviet model) to another (European model), 
but rather to achieve high performance in their development. Many Ukrainians refuse 
to get education in Ukraine and they go abroad to study in such countries as Poland, 
the Czech Republic and Slovenia. According to Egor Stadnogo, in recent years the 
number of Ukrainian students, who went abroad to study, increased by one third — 
from 21.5 thousand to 32.6 thousand people. According to the Society Research 
Centre, in the past academic year 2012-2013 third of foreign students in Poland were 
Ukrainian. 6000 321 Ukrainian students studied in the country during the academic 
year 2011-2012 and there were 9000620 people in the academic year 2012-2013 
[Romance, 2014].

Why are Ukrainians interested in education in neighbouring European countries? 
According to many experts, such as Polish and Czech education is acceptable 
combination of price and quality. Applicants’ higher education institutions in Ukraine 
have long noticed that the price of education in Ukraine catches up with the European 
price, but the quality is still unsatisfactory. 

In many universities in Ukraine as in Soviet times continue to believe that students 
have entered a university and they have already belong to the university for all years 
of the study. Furthermore, this position leads the university administration to the 
completely unacceptable mentality of European student from a perspective on 
the educational process. When the university with its staff do not provide quality 
education, the student take what is given to him/her. That is, Ukrainian students pay 
for their education virtually the same price as in Europe, but unlike their European 
counterparts, they do not have the right to choose better education services and 
guarantee that those education services, which are provided to the students, meet 
European standards at least.

However, according to Oleg Bazaluk, the main thing that distinguishes the 
Soviet model of European education is its basis. The basis of any model of education 
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is achievements in neuroscience and psychology. Both the physics is based on the 
degree of mathematical language, and at the heart of pedagogical science are 
the understanding neurobiological and psychological processes. According to 
Oleg Bazaluk, the Soviet model of education was mainly based on the research of 
outstanding Soviet school by psychologists Lev Vygotsky and Aleksey Leontiev, and at 
the heart of education in Europe are mainly studies of Piaget’s psychological school. 
One of the fundamental methodological differences in the approaches of these two 
schools is the understanding of the fundamentals of mind as really neural networks 
of subconscious and consciousness are in the brain of every person. Vygotsky and 
Leontiev’s psychological school think that the brain of the baby is Tabula rasa (Latin: 
«scraped tablet» — i.e., «clean slate»). And, accordingly, the education system with 
parents and family environment affecting the brain as a «clean slate» should stamp 
citizens of its country with ruling elite’s mentality (world view) like a cliché. There 
were different views on the brain of the baby in the Piaget’s psychological school. In the 
vast research material Jean Piaget and his followers have shown that the brain of the 
baby has already had the corn of personality, beginning of future citizens. Of course, 
this early development is highly dependent on external social environment. But this 
dependence is not based on the level of creating something new and desirable for the 
government, and on the principle of «do no harm». The education system should not 
create something from scratch, and develops what exists and creates conditions and 
encourages what was laid in the children from birth. And some coercion, interference 
in the development of content must only maintain and stimulate domestic individual 
maturation [Bazaluk, 2010].

Thus, we examined the features of the formation and development of Soviet and 
European education systems. Each of them has certain advantages and disadvantages, 
most of which we discussed above. Let’s try to formulate the basic provisions Ukrainian 
educational policy which was based on Ukrainian national idea: «Ukraine is as keeper 
of harmony between Eastern and Western Europe».

1. Analyzing the modern literature in neuroscience, psychology and philosophy 
of education compels us to consider the correctness of Piaget’s research school — 
parents’ genes manifest in the peculiarities of formation of the child’s psyche. This 
fact is indicated by many studies (e.g. the study by the director of the Institute of 
Neuropsychology and Cognitive Performance (New York, USA) Elkhonon Goldberg) 
[Goldberg, 2003]. For this reason the Ukrainian education policy should be based on 
the recognition of personality’s birth i.e. the baby with the nervous system in which is 
special personal development strategy.

2.  Ukrainian education model recognises the fact that babies from birth have 
inherited individual strategy of internal creative potential which changes the task 
facing the educational process. Instead of imposing authoritarian ruling ideology in 
Ukrainian society, Ukrainian educational policy should be based on the principle of 
«do no harm»; perform at least three functions:

– to create favourable conditions for the disclosure of individual strategies of 
internal creative potentials of mind;

– to accompany and encourage the disclosure of internal creative mental 
potentials of future generations;
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– to consolidate individual manifestations of mind, involving them in social 
and cultural activities of Ukrainian society, which develops, with maximum 
available means.

3. Priority of individual manifestations in the younger generations, who have them 
from the birth, fundamentally changes the view of the education system as a tool. By 
means of them the Ukrainian society interacts with developing new generations. At 
least, it appears as follows:

– The society in any case does not create and does not press specific ideology 
on the new generation, and attracts new individual strategies of internal creative 
potential in solving urgent problems facing its adult members. In other words, 
partnership relations with the younger generation are formed as early as possible. 
It enables to integrate forming mind better and more efficiently in civil society and 
national-cultural environment.

– The education system of authoritarian environment, which always forces 
and teaches, should acquire the features of parents’ house in which children should 
be happy to gain new experiences and knowledge as at the weekend they visit their 
grandparents, who always encourage wisely and allow to do almost everything.  
Training in the educational institutions for every child should turn into an exciting 
game which is rigged for him/her and he/she is a main player. For greater certainty 
of this statement I would like to give an example from Airat Dimieva’s book about 
the education system in the United States: «The system provides everything that any 
child has received an optimal education and thus he/she have never been offended 
or otherwise not suffered from subjective attitude to him/her by the teacher.  Really 
children’s rights are not restricted, and they know it» [Dimiev, 2008: p.10]. In addition, 
«... students can be not blamed, shamed and, all the more, punished at the American 
school. The teacher should only affect the student positively encouraging for success. 
Children can talk, sit in the free position during the lesson» [Dimiev, 2008: p.11].

4. Individual approach to pupils and students requires the following changes in the 
organization of the education system:

– The best material and technical base of educational institutions. The level of 
material and technical bases of education in Ukraine are well-known. Let’s make a 
comparison with American institutions. Airat Dimiev writes as regards this: «The first 
thing, which immediately catches the eye, is the size and equipment of school compared 
to our school. Schools are huge i.e. there are very large buildings with the large number 
of students in the USA. The Middle School has a few hundred students typically and 
High School has a few thousand ... The number of teachers in High School close to 
two hundred. School equipment makes an impression. Each High School, in addition 
to spacious classrooms, labs, numerous musical and art workshops, has, for example, 
the assembly hall of a thousand seats. There are three or four gymnasiums, swimming 
pool in each school. Moreover, our city stadiums would like to have such a football 
pitch with good quality turfgrass cover as at American schools. Many schools also have 
a separate theatre. All paperwork including class registers is computerized. Official 
correspondence, orders and instructions are performed exceptionally by email. This 
works so well that the system does not crash anywhere» [Dimiev, 2008: p.10].

– The level training of academic staff. Only those teachers are authorised to 
work with children who are willing to honour and conscience to give their knowledge 
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and experience reveal individual strategies of creativity in the younger generations. It 
is important to establish a connection between teachers performs their duties and how 
children perceive it. In this context, the idea of the child must come first. If the teacher 
cannot find a common language with the child, this is a problem for the teacher, but 
no for the child. The child must not adapt to requirements of the teacher, but rather 
the teacher as professional, must calculate the child’s behaviours and discover his/
her personality traits. On the one hand, he/she can develop further, but, on the other 
hand, it helps to get respect from the child to build emotional relationships with him/
her. Professional staffs have such behaviour i.e. they give children the opportunity to 
choose teachers.

– Making high standards of teacher responsibilities, at the same time, need to 
improve the social status of the academic staff. The teacher- beggar, who always solves 
financial problems of his/her family, cannot do research with students. Academic staff 
must belong at least to the middle class and have adequate financial support. The 
constant competition must be between teachers. On the one hand, this competition 
cleans up «random» people in education, or people who are not ready  to work with 
the younger generation, on the other hand, encourages and provides an opportunity 
to further growth of the most gifted and talented members of academic staff.

5. Remove the importance of the language issue. The Ukrainian educational policy, 
which is based on Ukrainian national idea: «Ukraine is as keeper of harmony between 
Eastern and Western Europe», requires teaching in three languages such as Russian, 
Ukrainian and English. Strictly forbid to do a cult from the language. The language is 
nothing more than the ability to divide while communicating intentions of others. If 
most of Ukrainian society speaks Russian and Ukrainian, both languages should be 
used for teaching. However, if for example, in Western and Central Ukraine, most of the 
population speaks Ukrainian, the main subjects are taught in Ukrainian. Nevertheless, 
Russian, as the most important language for communication of Ukrainian, is taught 
as compulsory. If the Russian language dominates in Eastern Ukraine, the teaching is 
conducted in Russian, but Ukrainian should be compulsory to learn.

English is a foreign language as compulsory in Ukraine. Higher education 
institutions must give the right to choose a fourth language to learn. For the reason 
that, each student must have the right to choose what language to learn.

We believe the learning languages should reach levels of the most developed 
countries, where a bachelor is fluent in three languages, a master speaks four languages 
and a postgraduate speaks more than four languages. Such an approach, we believe, 
will provide multilingual cultural and national elite of Ukrainian society.

6. It is necessary to establish an independent public control over the quality of 
educational services which must correspond to the latest international standards. 
We have already noted that the structure, which organizes the educational process, 
still evaluates a quality educational process in Ukraine. Naturally, the Ministry 
of Education and Science of Ukraine always evaluates its work as «satisfactory», 
although compared with achievements of relevant Ministries in neighbouring 
countries such as Poland, the Czech Republic, which are still too far from the world 
standards, this assessment has long been «unsatisfactory». The work of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine should be evaluated by the independent public 
organizations (e.g. parent committees, Board of Trustees, employers’ organizations, 
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other ministries, etc.). Educational institutions should not be united under «the one 
size fits all». Moreover, ratings, which indicated the best and worst institutions, must 
be as result of permanent transparent monitoring. The fate of «worse» institutions 
must be decided by relevant committees. Thus, these institutions must either be 
liquidated or they start to work on updating their image.

7. It is necessary to move away from the «cult» of the diploma. The diploma 
does not play an important role in leading educational system as in Ukraine. Thus, 
on the one hand, for example, if we compare Harvard diploma with the diploma of 
any other provincial university, we observe the real difference in graduate training 
which is recognized by employers. In Ukraine, for example, the diploma of the 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, which is one of the most prestigious 
in Ukraine, and any other provincial university does not guarantee a different level 
of professional training of the employee for the employer. An employee, who has 
a diploma of provincial higher education institution, is often more useful for the 
enterprise than an employee, who has a diploma of prestigious Ukrainian universities.

On the other hand, the degree awarded for Ukrainians is the end of education and 
then followed by work and only work. Therefore, a received diploma in the youth 
is mostly the last and the only proof of education of forty-year-old or fifty-year-old 
employees. Lifelong learning and andragogy is spoken and written only by the narrow 
circle of specialists.

According to the author, it is necessary to require continuing professional 
development of all categories of people, from teachers to car drivers. This growth 
must be accompanied with the received diplomas at the reputable higher educational 
institutions not only in Ukraine, but also abroad.

Thus, in the paper, the author suggests the main provisions of national education 
policy Ukraine which is based on Ukrainian national idea: «Ukraine is as keeper of 
harmony between Eastern and Western Europe».
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October 24 2015 in Tbilisi, celebrated the 20th anniversary of the Academy of Pedagogical Sciences 
of Georgia and the presentation of the book “Georgian Chronicles of Education.”

The origins of Georgian culture, education goes back centuries. In III-VI centuries BC there was 
a school of rhetoric in Colchis Phasis (now Poti), there were taught rhetoric, literature, astronomy, 
music, mathematics, basics of philosophy and law. In 326 AD the country adopted Christianity 
became established Georgian writing.

In the IX century Georgia is exempt from the dominion of the United Arab Emirates, and the age 
of the Georgian Renaissance, marking the success of the economy, culture, education, roads, cities 
in the country opened two academies: West Georgia — Gelati Academy, in eastern Georgia — Ikalto 
Academy.

In the XIV-XVI centuries as a result of the Mongol invasion of the united Georgian state 
disintegrated into separate fiefdoms, declined economy and culture. However, since the XVII century, 
again revived in Georgia education and culture. In the XIX century on the historical arena of Georgia 
out outstanding Georgian educators: Ilia Chavchavadze, Akaki Tsereteli, Jakob Gogebashvili — the 
founder of the Georgian national pedagogy, which was first issued for Georgian primary school 
textbooks: “Mother language the ABC book”, “The Door to Nature.” In 1879 in Georgia it was founded 
“The Society of spreading Literacy among Georgians.”

During the Georgian Democratic Republic (1918-1921) was founded by Tbilisi University, opened 
the Conservatory, the Academy of Arts and other schools. Since independence in 1992, Georgia has 
focused on Western models of education. In 1995, he founded the Academy of Pedagogical Sciences of 
Georgia; the president was elected Professor Natela Vasadze. Since 2015 the Academy is headed by 
Professor David Gotsiridze.

Keywords: “Georgian Chronicles of Education”, pedagogy, school of rhetoric in Colchis Phasis, 
Georgian national pedagogy, Jakob Gogebashvili, “Mother language the ABC book”, Academy of 
Pedagogical Sciences of Georgia.

ЛЕТОПИСЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ГРУЗИИ

O. М. Петриашвили — д. филолог. н., проф.,  
Сухумский государственный университет (в Тбилиси)  

(г. Тбилиси, Грузия)

24 октября 2015 года в Тбилиси отмечался 20-летний юбилей Академии педагогических 
наук Грузии и состоялась презентация книги «Летопись просвещения в Грузии». 

Истоки грузинской культуры, просвещения уходят вглубь веков. В III-VI веках н.э. су-
ществовала Колхидская риторическая школа в Фазисе (нынешний город Поти), там препо-
давались риторика, литература, астрономия, музыка, математика, основы философии и 
права. В 326 году н.э. страна приняла христианство, стала создаваться грузинская пись-
менность. 

© Petriashvili Olga, 2016
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В IX веке Грузия освобождается от владычества Арабского эмирата и начинается эпо-
ха грузинского Ренессанса, ознаменованная успехами экономики, культуры, образования, 
строительством дорог, городов, в стране открываются две академии: в Западной Гру-
зии — Гелатская академия, в Восточной Грузии — Икалтойская академия. 

В XIV-XVI веках в результате монгольского нашествия единое грузинское государство 
распалось на отдельные феодальные владения, пришли в упадок экономика и культура. Од-
нако с XVII столетия в Грузии вновь возрождаются просвещение и культура. В XIX веке 
на историческую арену Грузии выходят выдающиеся грузинские просветители: Илья Ча-
вчавадзе, Акакий Церетели, Якоб Гогиашвили — основоположник грузинской национальной 
педагогики, который впервые издал для грузинских начальных школ учебники: «Деда эна» 
(«Родной язык»), «Бунебис кари» («Врата природы»). В 1879 году в Грузии было основано 
«Общество распространения грамотности среди грузин». 

В годы Грузинской Демократической Республики (1918-1921) был основан Тбилисский 
университет, открылись Консерватория, Академия художеств и другие учебные заведе-
ния. С обретением независимости в 1992 году Грузия ориентируется на западные модели 
обучения. В 1995 году была основана Академия педагогических наук Грузии, президентом 
была избрана профессор Натела Васадзе. С 2015 года Академию возглавляет профессор Да-
вид Гоциридзе.

Ключевые слова: «Летопись просвещения в Грузии», педагогика, Колхидская риториче-
ская школа, грузинская национальная педагогика, Якоб Гогебашвили, «Дэдаэна», Академия 
педагогических наук Грузии.

24 октября 2015 года в Тбилиси в торжественной обстановке отмечался 20-лет-
ний юбилей Академии педагогических наук Грузии. К этому событию была при-
урочена презентация богато иллюстрированного издания «Летопись просве-
щения в Грузии», на грузинском и английском языках, 480 страниц большого 
формата [Летопись просвещения в Грузии, 2015]. Главный редактор этого эн-
циклопедического издания — Почётный президент Академии образовательных 
наук Грузии, профессор Натела Васадзе, научный консультант — известный гру-
зинский историк, вице-президент Национальной Академии наук Грузии Роин 
Метревели. Спонсор издания — компания «МАГТИ» (MAGTI). Всем посольствам, 
аккредитованным в Грузии, в том числе и Посольству Украины, были переданы 
в дар экземпляры «Летописи» — для библиотек, учебных заведений и научных 
учреждений представляемых ими стран. 

Структура «Летописи» отражает 2500-летнюю историю просвещения в 
Грузии. Вот перечень основных глав книги:

Глава I. Просвещение в Грузии насчитывает века.
Глава II. Мудрость народной педагогики.
Глава III. Грузинская апостольская церковь, воспитание и просвещение 
молодежи.
Глава IV. Женское просвещение в Грузии.
Глава V. Народное просвещение и педагогические идеи в XIX и в начале 
XX века.
Глава VI. Независимость страны, новая эпоха и грузинская школа.
Глава VII. Высшее образование в Грузии.
Глава VIII. Образование и наука в Грузии.
Глава IX. Глобализация и национальная школа.
Фотоальбом.
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Истоки грузинской культуры, просвещения, педагогических идей и традиций 
уходят вглубь веков. В те далёкие времена первоначальное образование 
молодежь получала в семье. При дворцах и храмах существовали также школы, 
где изучались философия, история, риторика, математика и различные виды 
искусств. В III-VI веках н.э. более высокой ступенью образования считалась 
Высшая Колхидская риторическая школа в Фазисе (нынешний город Поти), 
по образцу древнегреческих и римских учебных заведений, поэтому там 
преподавались риторика, литература, астрономия, музыка, элементы математики, 
основы философии и права. Высокий уровень грузинской культуры той эпохи 
стимулировался ранней христианизацией страны (326 год н. э.), а также ранним 
(III-IV века н. э.) зарождением оригинальной грузинской письменности, которая 
входит в число 14-ти видов письменности в мире.

Грузинская письменность в течение веков менялась и развивалась. 
Первоначально это было «Асомтаврули», которое переводится с грузинского как 
заглавное письмо, где каждая буква пишется раздельно, не соединяясь с соседними 
буквами, что исключало скоропись, столь необходимую для переписывания 
книг Священного Писания. Поэтому на смену асомтаврули пришло строчное 
письмо «Нусхури», которым пользовались священнослужители. Письменность, 
которой сейчас пользуются грузины, называется «Мхедрули», она возникла на 
основе двух предыдущих типов письма, хотя заметно отличается от них. Первым 
образцом «Мхедрули» является эпиграфический текст –храмовая надпись Х 
века на Афонском Сионе.

В IX веке усилиями легендарного грузинского царя Давида IV, прозванного 
«Агмашенебели» (Строитель), страна освободилась от владычества Арабского 
эмирата, в 1122 году Тбилиси вновь провозглашается столицей Грузии, и 
начинается эпоха грузинского Ренессанса (по определению академика Шалвы 
Нуцубидзе, «Восточный Ренессанс» охватывал, кроме Грузии, также и другие вос-
точноевропейские православные славянские государства той поры — Болгарию и 
Киевскую Русь) [Нуцубидзе, 1947]. Эта эпоха ознаменована успехами экономики, 
культуры, образования, строительством дорог, городов, храмов, эта эпоха Давида 
Строителя, Царицы Тамар, Шота Руставели — автора бессмертной гуманистиче-
ской поэмы «Витязь в тигровой шкуре», национальной гордости Грузии. В стра-
не открываются две академии: в Западной Грузии — Гелатская академия, вблизи 
Кутаиси, в Восточной Грузии — Икалтойская академия, вблизи Икалто. Интерес-
но, что грузинские центры просвещения создавались также за пределами страны, 
к примеру, основанный известным грузинским полководцем Торнике Эристави 
Иверский монастырь на Афонской горе (Иверия — византийское, греческое 
название Грузии), Петрицонский (ныне Бачковский) монастырь в Болгарии, 
вблизи болгарского села Бачково, основанный в 1083 году братьями-грузинами 
Григолом и Абасием Бакурианидзе [Нуцубидзе,1960], о чём документально сви-
детельствуют современные надписи у входа в Бачковский монастырь, вторую по 
значению  (после Рыльского монастыря) святыню Болгарии.

В XIV-XVI веках в результате опустошительного монгольского нашествия 
единое грузинское государство распалось на отдельные феодальные владения, 
пришли в упадок экономика и культура, произошла насильственная изоляция 
Грузии от европейской цивилизации. Несмотря на это, в горных областях 
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Восточной Грузии по-прежнему функционировали семь школ, в Тбилиси, 
Кутаиси, Греми и других крупных городах существовали светские учебные 
заведения, сохранялись традиции семейного воспитания, образования, особенно 
в состоятельных семьях. 

С XVII столетия в Грузии вновь возрождаются просвещение и культура, а в 
XVIII веке дальнейшее духовное развитие грузинского народа связано с именем 
и правлением грузинского царя Вахтанга VI, который много и плодотворно 
занимался астрономией, составил персидско-грузинский астрономический 
словарь, был автором учебника химии. В 1709 году в Тбилиси была основана 
первая грузинская типография, до нас дошли 20 печатных изданий. 
Исключительно важное значение имело печатное издание «Витязя в тигровой 
шкуре» под редакцией и с комментариями царя Вахтанга VI, который первым 
обратил внимание на педагогическое значение поэмы Руставели для молодёжи.

В духовном формировании Вахтанга VI велик вклад его дяди — Сулхан-Саба 
Орбелиани. Специально для своего племянника он сочинил сборник басен 
«Мудрость вымысла» [Орбелиани, 1984], своего рода концепцию воспитания 
царевича, чтобы тот с детства осознал порочность, неприемлемость таких 
человеческих качеств, как ложь, фарисейство, высокомерие, корыстолюбие 
и др. Важно отметить, что Сулхан-Саба Орбелиани создал Толковый словарь 
грузинского языка. Ему принадлежит также первый и уникальный образец 
документальной прозы — «Путешествие в Европу», по следам путешествия, 
которое он совершил для сближения с европейскими монархиями ради спасения 
Грузии от иноземных завоевателей.

В XIX столетии, особенно во второй половине, на культурно-историческую 
арену Грузии выходят выдающиеся грузинские деятели-просветители: Илья 
Чавчавадзе (1837-1907), Акакий Церетели (1840-1915), Якоб Гогебашвили (1840-
1912) — основоположник грузинской национальной педагогики.

Якоб Гогебашвили — достойный представитель грузинских 
«шестидесятников», великий «учитель учителей». Он изучил и критически 
переработал грузинские и зарубежные классические педагогические системы и 
создал собственную национальную научную педагогику, учебники грузинского 
языка, на которых воспитывались многие поколения школьников. Он с большим 
мастерством создавал педагогически отточенные, высоконравственные и 
эстетически совершенные детские художественные произведения, одновременно 
и патриотические, и проникнутые чувством уважения ко всем народностям, 
проживающим в Грузии. Глубочайшее содержание педагогического наследия 
Якоба Гогебашвили — в народности, в обязательном обучении на родном языке, 
в поддержке женского образования, в уважении национальных традиций.

Якоб Гогебашвили впервые издал для грузинских начальных школ учебники, 
которые по сей день не утратили своего дидактического и воспитательного 
значения: «Деда эна» («Motherlanguage the ABCbook» — «Родной язык», 
буквально — «Материнская речь»), «Бунебис кари» («The Doorto Nature» — «Врата 
природы»). В учебнике «Деда эна» впервые появилась ставшая знаменитой 
фраза «Аи иа» («Вот фиалка»). Это законченное предложение, в котором только 
две буквы: а, и, из которых состоят два слова, аи — вот, иа — фиалка. «Деда эна» 
служит детям уже больше ста лет, и сейчас ещё грузинские первоклассники 
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начинают осваивать азбуку именно с этого предложения. Учебник «Бунебис кари» 
посвящён природе, географии, истории Грузии, в соответствии с возрастными 
особенностями школьников там помещены блестящие примеры прозы, образцы 
грузинской поэзии, воспитывающие художественный вкус у питомцев.

В 1879 году в Грузии было основано «Общество распространения грамотности 
среди грузин» («The Society of spreading Literacyamong Georgians»), сыгравшее 
огромную историческую роль в деле народного образования. Первым 
председателем «Общества» был избран известный грузинский деятель Дмитрий 
Кипиани, а с 1885 года «Общество» возглавил великий грузинский писатель, 
общественный деятель Илья Чавчавадзе. В «Общество» входили Акакий 
Церетели, Якоб Гогебашвили, Георгий Церетели, Рафиэл Эристави, Экатеринэ 
Габашвили, Иона Меунаргия. Они открывали начальные школы на грузинском 
языке не только во всех городах Грузии, но также и во Владикавказе, Баку и дру-
гих городах, где проживали грузины. «Общество распространения грамотности 
среди грузин» просуществовало до 1904 года.

В годы Грузинской Демократической Республики (1918-1921) произошло 
заметное развитие системы народного образования: 26 января 1918 года 
был основан Тбилисский университет, открылись Консерватория, Академия 
художеств и другие высшие учебные заведения.

Советская система народного образования предусматривала максимальный 
охват населения страны образованием. В первые годы были созданы рабфаки, 
вечерние и заочные школы и вузы для рабочей молодежи, а также школы с 
обучением на абхазском, осетинском, армянском, азербайджанском языках. 10 
февраля 1941 года была основана Академия наук Грузии, первым президентом 
которой был избран выдающийся учёный-математик с мировым именем 
Нико Мусхелишвили. К концу ХХ века в стране было 19 высших учебных 
заведений, начиная с Тбилисского государственного университета имени Иванэ 
Джавахишвили и институтов по всем отраслям науки, техники, производства и 
заканчивая педагогическими институтами во всех крупных городах страны.

С обретением независимости в 1991 году Грузия в настоящее время, в условиях 
глобализации, ориентируется на западные модели обучения подрастающего 
поколения, в духе европейской Болонской конвенции: бакалавриат, магистрату-
ра, докторантура. Появились частные школы, колледжи, университеты.

В 1995 году была основана Академия педагогических наук Грузии (на 
общественных началах). Инициатором выступил зав. кафедрой философии 
Грузинского института субтропического хозяйства, доктор философских наук, 
профессор Л.Г. Джахая, статья которого «Пора подумать об Академии педагоги-
ческих наук Грузии» была опубликована в республиканской газете «Ганатлеба» 
(«Просвещение») 30 мая 1993 года [Джахая,1993]. За публикацией последова-
ли отклики видных грузинских учёных, поддержавших это начинание, была 
сформирована организационная группа, спустя два года состоялось собрание 
педагогической общественности республики, была создана Академия педагоги-
ческих наук Грузии, президентом которой единогласно была избрана академик 
Академии педагогических наук России, многолетний ректор Тбилисского госу-
дарственного педагогического института имени А.С.Пушкина, бывший Министр 
просвещения Грузии, доктор педагогических наук, автор многих учебников по 
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педагогике профессор Натела Васадзе. Вице-президентами в разное время изби-
рались профессора Владимир Гагуа, Карло Мачарашвили, Леонид Джахая.

Грузия с оптимизмом смотрит в своё будущее. Современное народное 
образование и наука в Грузии, а вместе с ними и Академия образовательных 
наук, нацелены именно на это будущее. Сейчас к руководству Академией пришло 
новое поколение учёных-педагогов, на которую грузинская общественность 
возлагает большие надежды, чтобы обеспечить дальнейшее поступательное 
развитие педагогической теории и практики в духе требований современной 
эпохи, а именно: кого и как воспитывать в будущих поколениях. В настоящее 
время (с 2015 года) Академию образовательных наук Грузии возглавляет доктор 
филологических наук, профессор Тбилисского государственного университета 
имени Иванэ Джавахишвили Давид Гоциридзе.
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It is important for each person to find their kind of self-expression, whether in the growth, 
whether in a professional success, whether in the creative disclosure. Self-expression through 
creativity in poetry is effective psychotherapeutic method that helps people throw out emotions or 
solve internal problems. Poetry is not only art to express their thoughts in poetic form, but also a 
spiritual work, a way to communicate through the monologue itself, creating something new still 
no one had seen. Poets no chance to express their emotions on paper, joy, pain, bright expression. 
After all, creativity is an essential feature of a full life and spiritual development, the need of which 
is the ability to imaginative thinking, feeling and understanding wealth words, the disclosure of the 
nature of the artistic image and symbolic phenomena, objects. Criteria in creative self-expression 
through poetry manifested in high need of new impressions, inclinations guided more feelings than 
reason. Self-expression is an easy way to live in harmony with their inner world and be happy.

Keywords: poetry, creativity, self-expression. 

ВІРШУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ

О. І. Шкира — директор бібліотеки,
Переяслав-Хмельницький державний педагогичний університет 

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Дуже важливо для кожної людини знайти свій вид самовираження: чи то в кар’єрно-
му зростанні,чи то в професійному успіху, чи то в творчому розкритті . Самовираження 
у творчості через віршування є ефективним психотерапевтичним методом,який допо-
магає людині виплеснути емоції або ж вирішити внутрішні проблеми. Віршування-це не 
лише мистецтво висловлювати свої думки у віршованій форми,але й духовна праця,спосіб 
спілкування через монолог самого себе, творення чогось нового раніше ніким не бачене. По-
ети не випадково виражають на папері свої емоції, радість,біль,яскраву експресію. Адже 
творчість є істотною ознакою повноцінного життя і духовного розвитку особистості, 
необхідністю якої є вміння образного мислення,відчуття і розуміння багатства слова,роз-
криття природи художнього образу та символічності явищ,предметів. Критерії у твор-
чому самовираженні через віршування проявляються у високій потребі в нових вражен-
нях,схильності керуватися більше почуттями,ніж розумом. Самовираження-це простий 
спосіб жити у злагоді із своїм внутрішнім світом і бути щасливим. 

Ключові слова: віршування, творчість, самовираження.

Дуже важливо для кожної людини знайти свій вид самовираження: чи 
то в кар’єрному зростанні,чи то в професійному успіху, чи то в творчому роз-
критті. Самовираження у творчості через віршування є ефективним психотера-
певтичним методом,який допомагає людині виплеснути емоції або ж вирішити 
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внутрішні проблеми. Віршування-це не лише мистецтво висловлювати свої дум-
ки у віршованій форми,але й духовна праця,спосіб спілкування через монолог 
самого себе, творення чогось нового раніше ніким не бачене. Поети не випадко-
во виражають на папері свої емоції, радість,біль,яскраву експресію. Адже твор-
чість є істотною ознакою повноцінного життя і духовного розвитку особистості, 
необхідністю якої є вміння образного мислення,відчуття і розуміння багатства 
слова,розкриття природи художнього образу та символічності явищ,предметів. 
Критерії у творчому самовираженні через віршування проявляються у високій 
потребі в нових враженнях,схильності керуватися більше почуттями,ніж розу-
мом. Самовираження-це простий спосіб жити у злагоді із своїм внутрішнім сві-
том і бути щасливим.

ИСПОВЕДЬ

Сижу и слушаю себя
Там в голубине таится «Я»
Ему сегодня радостно, спокойно
День прожит кажется достойно.
Сегодня много решено задач,
Хотя я женщина, а не тягач.
Ведь жизнь не балут сейчас,
А требует смекалки каждый час.
Немного распрямились мои «крылья»,
А было:захлеснуло мое «Я»в унынье.
Держали стрессы,страхи так упорно,
Душе вдруг стало тесно,некомфортно.
Когда дышать приходиться свободо,
Красиво жить не запретишь, природно.
Желаний много и бежишь куда-то
И к ближнему относишься предвзято.
Тогда нам Свыше подают сигнал
Чтоб каждый иногда себя познал,
Прощал… В агонии  и в суете не рвал:     
Остановись мгновенье, вот привал.

***

Мы не можем все предугадать,
Глупо просто жить и ждать
От других любви…и лгать.
И за счет других взлетать.
Мудрость все-таки должна торжествовать
И в душе тепло должно не спать,
И слова ненужные не обронять,
И гордыню злую отгонять.
Мы не можем до конца все знать
Ценность в жизни жить, не усложнять,
Дорогих людей не обижать
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И с улыбкой все прощать.
Искру недовольствия зажечь
Можно очень просто, зная речь
Но потом Любовь, как уберечь?
Заживляя рану…это желчь…
Есть секрет простой: прощать,
Ямы из корысти не копать,
Злые мысли отгонять, не допускать.
В ситуации рассудка не терять.

***

Какое приятное витает мгновенье,
Когда посвящаешься акту прощенья,
Тогда появляется  и настроенье,
Какое блаженство — освобожденье!

***

Я яркий маячок,
Всегда в Пути сияю,
Преграды не боюсь
Я это точно знаю.
Что непосильно мне -
Беру и отвергаю.
Я на земле стою,
Но в мыслях я летаю.

***

Зима терпляче сперечалась,
Природа наче вгамувалась,
Уже і Стрічання прийшло,
Весняний подих принесло…
Уже і пташечки співають,
Жвавенько так собі літають.
Гарматами «сосед стреляет»
Брехнею по собачому ще «лает»…
Війна руйнує душу й тіло
Дух в плоті розривається уміло
Лише любов до Краю й вірність
Дає пронести честь і гідність.

***

 Каждый день в суете
Преподносится радость,
Испытание, боль
Отрезвляет усталость.
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Женской тайны творенье
Никому не узнать,
Лишь любовь и терпенье
Шанс дает разгадать.
Просто женщиной быть,
Про тревоги забыть,
Так Душа подсказала
Верный путь указала.
Чтоб мужчине вдохнуть
Силу в действие мысли.
Чтобы миг не спугнуть -
счастье по жизни.

МАМА

(Мамі Вірі Мефодіївні Братчик-Бережній в день 80-ліття)

Руками ніжно обіймає,
Голубить, пестить, забавляє
Земний наш Ангел, то є МАМА
В ній цілий світ палітри гамма.
Її робота—нас любити,
Її покликання—служити
Добру і світлу без прикрас
В такий стрімкий, примхливий час.
Вклоняємось її терпінню,
Пишаємось її умінню,
В ладу тримати нас—ми рідні,
Хто шкодить роду—люди бідні…
Матусю рідна нас простіть,
На  долю нас благословіть.
Спасибі Вам ,що Ви в нас є
Земна краса хай сили Вам дає!

РОДСТВЕННАЯ ДУША

Смотрю в тебя,как в зеркало свое
И  вижу блеск в глазах, становится светло.
Накал препятствия  в синергии  притих,
Пространство наполняется энергией двоих…
Ты есть во мне,
А я-в тебе
Я вижу   в глубь,
А ты-во вне:
Соединилось Целое потоком,
В реальности—энергия бьет током…
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The main idea of the research is to uncover the series of challenges produced by the social 
dynamics with one’s mobile nature. Using methodological potential of social philosophy author 
attempts to demonstrate the essence and logics of mobility turn as a metaphor of contemporary 
society development. Author shows the radical changes at social-cultural dynamics which are also 
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to complex nature of researched problem.  
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One of the most important features of the contemporary society is mobility. 
Mentioned phenomenon needs to be comprehended at the context of one’s productive 
relations with ideas of Postmodernism as well as globalization. It is easy to find that 
mobility is becoming not only one of the key tendencies of global world, but getting 
being a powerful resource of the individuals’ development as well as societies in 
whole. Thereby, Michael Byram and Fred Dervin write following: “Particularly 
with the digital revolution in the mid 1990s and the proliferation of the eponymous 
“mobile” as well as the increasing globalization of the world, mobility has progressively 
become dissociated from physical mobility, from the notion of domicile and territory, 
broadening its domain to include not just people and capital, but also social 
practices, objects, information, signs, ideas. As a result, mobility is now interpreted 
as a fashionable concept, even a myth, evoking above all fluidity, continuity, and 
seamlessness” [Students, 2008: p. 14]. 

The problematic of mobility becomes central at the researches of the modern social 
dynamics. It is caused due to social practices transformation into mobile ones as 
well as actualization of the movement role for people and products of their everyday 
activity. These facts initiate the discussion against the methodological orientations of 
the modern social sciences. At the global world order the national product becomes a 
product of world interaction and none governments pretend of the self-containment 
status for the products, services and capital production, and mentioned disposition 
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needs higher and higher levels of mobility for businessman, consultants, students and 
tourists [Migratsii, 2009: p. 61].

John Urry (one of the main founders of sociology of mobilities) gives some 
interesting data: at 1800 the average citizen moved not far than 50 meters a day form 
own homes, but nowadays people easily move 50 kilometers a day; today all the Earth 
people move 23 billions kilometers a day and the forecasts show, that this number will 
raise fourthly up to 106 billions at 2050 [Urry, 2012: p. 68]. This English sociologist 
underlines, that contemporary social relations are spatially organized and mentioned 
structuring influence on the nature of social relations, thus space increasingly reviewed 
as a unity of flexible (movable) elements [Urry, 2012: p. 115]. Mentioned author 
underlines, that radical spatial transformation of the modern individual lifestyle takes 
place and that movements get more and more important for the society we live today. 
We want to underline that initial researches of mobility phenomenon were performed 
of the second part of 70-th — beginning of 80-th of previous century. These researches 
tried to substantiate the common and special aspects of movement activity taking into 
account the social, economic, cultural and political conditions, but modern ones pay 
attention on the dynamics of mobility.

Contemporary society lives at “the coordinates” of mobility and modern individual 
needs to transform one’s own everyday practices to stay at the advance-guard of 
the social development, to perform successful carrier steps etc. The reports of some 
international organizations are demonstrated, that at the 21-th century life success 
depends form the people’s ability to build the life strategies (as well as educational 
ones) taking into account the mobility tendencies at the modern society.  Thomas 
Faist pays the special attention of mentioned fact: “There is also a great deal of public 
policy concern suggesting that mobility is the key to improved living standards in the 
countries of origin. A case in point is the debate on migration and development since 
the early 2000s, instigated by the World Bank and taken up by other international 
organizations, nation-state governments, the European Commission and various 
civil society organizations... In a nutshell, the perception is that highly educated and 
professionally successful people move across borders easily and possess the relevant 
competencies for cross-border communication and exchange. Their transnational 
education and career paths secure them a social position at the upper end of the social 
ladder” [Faist, 2013: p. 1643].

According to “mobility turn” at the modern humanities and social sciences, 
mobility starts being comprehended as part of individual, information, idea, value 
attribute and it is very heuristic to uncover the mobile nature of social dymanics: 
“Much twentieth-century sociology has been based upon the study of occupational, 
income, educational and social mobility. This literature regarded society as a uniform 
surface and failed to register the geographical intersections of region, city and place, 
with the social categories of class, gender and ethnicity. Further, there are crucial 
flows of people within, but especially beyond, the territory of each society, and these 
flows relate to many different desires, for work, housing, leisure, religion, family 
relationships, criminal gain, asylum seeking and so on. Moreover, not only people 
are mobile, but so too are many “objects”, “images”, “informations” and “wastes”. 
Mobility is thus to be understood in a horizontal rather than a vertical sense, and it 
applies to a variety of actants and not just to humans” [Urry, 2000: p. 186]. 
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The representatives of the series scientific schools were comprehended the 
importance of mobility at the modern society. Most of them interpret mobility as 
one of the key bases of the everyday being for modern individual, one’s basic value, 
instrument for modern politics etc. For example, Paolo Freire wrote following 
depending the level of modern social dynamics: “The world reduced to the village size. 
The time compressed. Yesterday is becoming today. Tomorrow is arisen. Everything 
happens extremely rapidly” [Freire, 2004: p. 113]. We share this judgment and want 
to add that at the 19-th century trip to the next city was an important event, the trip to 
the next country was important for the 20-th century, but trip to another continent is 
not very important for average citizen at the 21-th century.

The scientist’s attention directed on the mobility problems is natural and aimed to 
find the answers on the social requests of modern society. Zygmund Bauman wrote, 
that mobility became an important factor of social stratification, being a material 
for building and transforming of everyday hierarchies (political, social, economical, 
cultural ones) [Bauman, 2005: p. 237]. According to John Urry, the intensive 
replication of “mobilities” is not as important as social relations and types of sociality 
produced by them [Urry, 2012: p. 361]. The contemporary civilization transited to the 
level of own organization when society and one’s individuals became more and more 
mobile. At these conditions, mobility starts being comprehended as an objective need 
for performing of adaptation processes at the complex social dynamics. Thus, new 
complex types of social relations appear. 

It looks logical to say that mobility stopped being a tool of society disorganization 
(producing unpredictable dynamic nature of social relations). It is time to understand 
it as a phenomenon, which is able to be a basis of the interaction at the modern society. 
According to Bauman, the speed of movement, ability to act effectively interpedently 
from distance, freedom to change location (absence of localized circumstances, 
easiness of their overcoming) are the main factors of stratification at the global and 
local dimensions [Bauman, 2005, p. 49]. Mentioned thesis is very important from the 
methodological point of view and is useful for the modern social studies. The ability 
to move is an ontological feature of living matter, thus immobile human can’t be 
comprehend as living one at the 20-th century (in metaphoric sense).   

At the same time, Chatrine Withol de Wenden stands on position that mobility still 
can’t be comprehended as a determinant of the social development — the movement 
and migration processes still have modest scale, but the more transparent borders are 
the more unpredictable nature mobility processes become: «Yet mobility is neither 
invasion, nor conquest, nor the subversion of the rich developed world: only 3% of 
the world population, 175 million people, take part in migration in its various forms: 
family reunification, refugees and displaced persons, migrant workers, students, 
businesspeople and experts. The more open the frontiers, the more people circulate 
and the less they settle: this leads to pendular migration, back and forth, mobility as a 
way of life» [Withol de Wenden, 2004: p. 5]. 

Thus, we have enough arguments to say that mobility of individual is a condition for 
harmonically fitting into the modern society: mobility of person is an important ability 
to solve fundamental problems of own existence as well as everyday one. The same 
position demonstrates Adrian Fawell, writing that modern theorists of globalization 
try to review migration and mobility as the basis of own speculative theories forgetting 
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that ones are the real phenomena; main questions of globalization can be empirically 
formalized using migration and mobility concepts [Fawell, 2001: p. 397].

It is hard to avoid the fact of connection of mobility ideas with the series 
concepts of postmodern philosophy. According to the most of representatives of 
this philosophical tradition, the end of the 20-th century and beginning of the 21-
th one are the age of new social arrangement origination. The new anthropological 
paradigm appeared in parallel way. According to mentioned, Marek Kwiek writes 
that new world we tend has many names and semantic senses: some theorists call 
the processes of last twenty years using “postmodernity” term (Liotard and Bauman, 
but the last one also uses “liquid modernity” term), another authors use “second 
modernity” term (Beck), “reflexive modernization” term (Beck, Hiddens, Lash), 
“glocalization” term (Robertson) or “global age” term (Waters), “network society” 
term (Castells), “knowledge or information society” term (Drucker) or even “post-
national constellation” (Habermas) [Kwiek, 2009: p. 24]. 

At the context of our research of mobility turn at the modern society, we understand 
postmodernism at one’s wide sense, as a methodological strategy. We have no research 
tasks to discover deeply the relation between the mobility ideas expanding and 
concepts of society, proposed by the representatives of the postmodern philosophy, 
but we have to demonstrate some arguments to show the mentioned connection in 
general. For example, Bauman writes the following depending the mobile nature of 
the everyday life of modern individual: “life as a game” at the postmodern society 
have on regular rules for the game, thus the life strategy can be a reducing of time of 
discrete social games, avoiding of long-term obligations: not to tied to specified place, 
not to live the same life, not to have the same profession, to avoid life stability and 
loyal relations [Bauman, 1996: p. 24]. 

The mobile practices become the norm of modern individuals and modern society 
everyday being. The flexibility becomes the biggest value when all the components must 
be flexible and mobile for easy group (ungroup) activity; people have to avoid strong 
connections between the components; hardness and stability are the damnations of 
the nowadays reducing the speed of adaptation processes in conditions of high social 
dynamics [Bauman, 2005: p. 290-291]. Mentioned authoe writes following relatively 
the non-stable dynamic nature of the social connections: if the modern “problem of 
identity” was how to construct an identity and keep it solid and stable, the postmodern 
“problem of identity” is primary how to avoid fixation and keep the options open; the 
catchword of modernity was creation, the catchword of postmodernity is recycling 
[Bauman, 1996: p. 18].

Analyzing the metaphors of mobility at the modern sociology, Urry writes, that 
one of the heuristic metaphors at sociology is nomad (or tourist) one: nomad is a 
pilgrim without the destination point, traveler without the route, but tourist pays for 
one’s freedom, pleasure form travelling and ability to create the network of senses 
personally; they both move through the alien space, they can be close physically, bit 
not mentally [Urry, 2012: p. 114]. At the same time, Bauman says that pilgrims embody 
the spirit of Modernity, but the tourists ate the symbols of Postmodernity: the pilgrim 
is the best metaphor of modern lifestyle with one’s identity construction problems, 
but the nomad, tourist of gamer is the best life strategy of limitations avoidance and 
fixation [Bauman, 1996: p. 26].
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So then, we draw the contours of the modern complex social phenomenon named 
as mobility turn. We demonstrated, that mobility influences on the most of the spheres 
of social life radically transforming the ontology of contemporary social being. At the 
second part of the research, we are going to pay attention on the influence of mobility 
on the sphere of higher education. We take into account the fact, that mobility turn 
in modern society causes actualization of the academic mobility phenomenon on the 
background of understanding the students as nomads. According to nomadic vision of 
students, European students are comprehended as the hunters for new experience who 
are mobile, young, able for complex adaptation processes, able for internal changes, 
oriented on the integration of international experience into the whole educational 
results, who can act as autonomous individuals, social actors, researchers of another 
cultures and languages [Murphy-Lejeune, 2001: p. 38]. According to estimates, the 
quantity of the international students worldwide will rise up to 8 millions at 2020 
[International handbook, 2007: p.128]. 

Mentioned trend has positive aspects as well as negative ones. From one hand, 
nomad students get new cultural experience becoming the bearers of the universal 
values and global competencies. From another hand, their national identity gets more 
and more blurred. In addition, most talented students will meet the challenge to stay 
at more developed country. Also, it is hard to image the mass flows of British, German 
or French student to less developed countries at least for educational experience. 

The key documents which describe the vision of future higher education, postulate 
that mobility should be a fundamental principle of higher education development. 
Academic mobility would promote the idea of openness to the future, knowledge 
exchange, deep intercultural interaction, creation of the productive connections 
between the education and non-linear social-cultural dynamics. According to 
mentioned, academic mobility can become a mean for development of education in 
harmonic way, resonating the challenges of contemporary society.

It is important to underline that extension of academic mobility ideas at the global 
educational space need to have formulated, theoretically proved and implemented 
political instruments, which would be able to grant the normative, institutional and 
other aspects of mobility. David Crosier and Teodora Parveva underline, that there is 
a need to develop the holistic policy resonated with the wide range social aspects like 
state migration policy: “Policy for mobility cannot be made in a vacuum. While all 
areas of policy-making can be seen as inter-related, this is particularly true of mobility 
and a number of areas of social welfare policy, particularly immigration policy. Many 
countries that have developed policy to stimulate mobility in the higher education 
sector have also implemented policy to control and limit immigration, but few mention 
any tension or even any relationship between these policy areas. Indeed, despite the 
close relationship between mobility and immigration policy, only a few countries 
mention attention to immigration legislation as a means of creating a supportive legal 
environment for mobility” [Crosier, 2013: p. 53]. 

Other researcher Erica Rauthenfeld underlines, that mobility became a key 
characteristic for all the European citizens, but it has a special role directly at 
education policy: thanking to academic mobility programs, mobile students receive 
“from the first hands” the cultural experience of another European countries which 
promotes students’ understanding of unity and diversity, stimulates the formation 
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of own European identity with rational connection to own culture and traditions 
[Rautenfeld, 2011: p. 149]. 

Trying to formulate the conclusions, we underline that at the scopes of the research 
we wanted to formulate the “order of the day” of mobility turn at the beginning of 
the 21-th century and demonstrate the influence of this tendency on the educational 
sphere. In our opinion, the modern Europe as an ideological concept became possible 
thanking to movement and mobility. The concept we call European identity was 
formed thanking to population movement, migration and exchanges (student ones 
especially). European cultural space is also built on the basis of mobile European 
education area. 

And, of course, the mobility as a social phenomenon must be placed at the focus 
of the future researches. We associate ourselves with the following idea depending 
the perspectives of future researches: “For future consideration, the question arises 
whether mobility is a new norm, that is, whether nomadism is replacing sedentarism 
as one of the dominant principles of social order. Is mobility really a human universal, 
as anthropologists tell us? And from a sociological point of view, is it true that spatial 
mobility is a marker of success in navigating the global world? Is immobility then a 
hallmark of disadvantage and exclusion? What is this new norm normalizing? In the 
end, it is people who decide whether mobility is simply an outflow of a neoliberal agenda 
or a way to enhance the opportunity structure to move or to stay” [Faist, 2013: p. 1644].    

That is why, if Ukraine (or another country) wants to receive one’s own place at 
the “family” of democratic European states, it should care about the development of 
educational sphere. The openness and effectiveness of academic mobility programs 
are one of the important steps of this way. We understand that academic mobility 
is a very complex phenomenon which can’t be reduced to discrete steps, techniques 
and political decisions. Academic mobility is not only the simple students, teachers 
and stuff exchange between the different countries. It is a complex, multifaceted 
process of intercultural interaction at the global educational area, which initiates 
many questions for one’s effective implementation. The research of mobility turn at 
contemporary society cannot be successfully researched at the scopes of one scientific 
article. Saying about the mobility turn at the sphere of higher education, we see that 
many facets should also be discovered: academic mobility initiates the questions at 
migration discourse, multicultural relations, economic, education policy and other 
ones. This article is an attempt to initiate the scientific dialogue around the “nodes” of 
implementation of mobility turn at education.
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The paper looks at the dangerous aspects of corruption impacts on the formation of future 
generations’ mentality. It is well-known that higher education institutions are the organizations 
that are not only foremost in research work in all the activities, but they also train the country’ 
future elite.

Corruption in these institutions has a negative impact on the value, volume and quality of 
education services, reducing the level of the society’s trust, influencing the results of studies and 
their potential effect on the long-term social and economic development. It is necessary to highlight 
that this social disease is especially dangerous for the younger generation.

The young often feel that corruption influences them since their adolescence and learn from 
this negative experience, then they bring it into their adult life, and this creates a vicious circle of 
problems. Therefore, nowadays it is necessary to resist the negative impact and socio-economic 
consequences of corruption concerning students. Not only is the professional training of young 
people getting worse, but also their way of thinking, moral precepts and attitude towards the 
world. It can cause total moral and spiritual degradation of the society in future.
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ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ

Євген Вдовиченко — к. істор. н., доцент,
Херсонський державний аграрний університет 

(м. Херсон, Україна)

Статтю присвячено небезпечним аспектам впливу корупції на формування менталь-
ності майбутніх поколінь у системі вищої освіти України. Як відомо, заклади вищої осві-
ти — це установи, що не лише стоять на передовій дослідницької роботи в усіх сферах ді-
яльності, а й готують майбутню еліту країни.

Корупція в цих установах негативно позначається на вартості, обсягах та якості 
освітніх послуг, знижуючи рівень довіри суспільства,  відбиваючись на результатах нав-
чання та їхньому потенційному впливі на довготривалий соціальний та економічний роз-
виток. Варто зазначити, що ця соціальна хвороба особливо небезпечна для підростаючого 
покоління. 

Молодь нерідко відчуває вплив корупції на собі з юних років, засвоюючи цей негатив-
ний досвід, і надалі привносить його вже у своє доросле життя, утворюючи таким чином, 
замкнуте коло проблеми. Тому сьогодні виникає необхідність протистояти негативному 
впливу та соціально-економічним наслідкам корупції щодо студентів. Адже надалі посту-
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пово, спотворюється не тільки професійна підготовка молодих людей,  й кардинально змі-
нюється їх спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, установки та відношення 
до навколишнього світу. У майбутньому це може призвести  повну морально-духовну де-
градацію суспільства.

Ключові слова: корупція, вища освіта, молодь, студенти, ментальність, нігілізм, сус-
пільство, особистість, аномічна деморалізація, інфантилізм.

Постановка проблеми. Однією із найзагрозливіших соціальних хвороб, що 
знекровлюють й позбавляють Україну цивілізованого, а в результаті й істо-
ричного майбутнього, є проблема корупції. Вона, як надзвичайно небезпечне 
й загрозливе явище, пронизала всі структури й клітини суспільного організму 
нашої держави. На думку М. Михальченка, «Масштабні політичні і соціаль-
но-економічні зміни, які відбулися в Україні після проголошення незалежності, 
стали не тільки фундаментом прогресивних суспільних процесів, а й багатьох 
негативних явищ, серед яких найнебезпечнішою стала корупція. Сьогодні ко-
рупція вразила більшість сфер суспільного життя, посилює соціальну напругу, 
породжує у населення невпевненість у здатності влади здійснити організацій-
ні та практичні заходи щодо подолання системної кризи. Вона реально проти-
стоїть конституційному і суспільному ладу, є причиною небувалого зростання в 
Україні «тіньової» економіки та економічної злочинності. Корупція проникла у 
владні інституції, залучила у свої сіті чимало політичних і громадських діячів та 
значну частину державних службовців.. На міжнародному рівні Україна набула 
репутації надзвичайно корумпованої держави, про що свідчить її незмінно ви-
сокий рейтинг за рівнем корумпованості» [Михальченко, 2010: с. 5].

На превеликий жаль, не обійшла проблема корупції і вищі навчальні заклади 
України, більш того, вона там процвітає. Як відомо, заклади вищої освіти — це 
установи, що не лише стоять на передовій дослідницької роботи в усіх сферах ді-
яльності, а й готують майбутню еліту країни. Саме в них передаються знання та 
формуються цінності. Будь-які відхилення від найвищих стандартів доброчес-
ності у роботі таких установ матимуть далекосяжний вплив на майбутнє суспіль-
ства. Коли йдеться про корупцію, то протягом років формування особистості, 
що є критично важливими для розвитку рис доброчесності й відповідальності в 
окремо взятому суспільстві, вона може підірвати процес набуття молодим поко-
лінням основних етичних цінностей. Наслідок від цього може мати тяжкий, усе-
проникаючий та довготривалий характер. Корупція негативно позначається на 
вартості, обсягах та якості освітніх послуг, знижуючи рівень довіри суспільства 
до них і зрештою відбиваючись на результатах навчання та їхньому потенцій-
ному впливі на довготривалий соціальний та економічний розвиток[U4 Anti-
Corruption Resource Centre, 2009]. Коли йдеться про професійну акредитацію, то 
корупція в сфері освіти має руйнівні наслідки для суспільного здоров’я і безпеки 
через те, що некомпетентні лікарі, вчителі та інші спеціалісти можуть купувати 
свої дипломи [Rumyantseva, 2005: p. 84 ].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Не зважаючи на те, що корупцією 
просякнута вся система вищої освіти України, вивчення проблеми є ще досить 
обмеженим. На наш погляд, варто поглибити розуміння даного питання, що 
дозволить у результаті підвищити ефективність боротьби з корупцією. Серед 
дослідників, варто відзначити таких авторів котрі досліджували проблеми ко-
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рупції в освіті, як  В. Гвоздецький, М. Загірняк,  М. Михальченко, Є. Невмер-
жицький, В. Рябченко, Є. Стадний, О. Базалук та ін.

Формування цілей статті. Всепроникаючий, розкладаючий суспільство зсе-
редини, корупційний вірус впливає на всі сторони життя, зачіпає всі соціальні 
інститути, особливо небезпечним стає його вплив на  молодь. Незважаючи на 
традиційну приналежність корупції світу дорослих людей і економічно-поса-
дових відносин, молодь нерідко відчуває вплив корупції на собі з юних років, 
засвоюючи цей негативний досвід і надалі привносить його вже у своє доросле 
життя, утворюючи, таким чином, замкнуте коло корупційної проблеми. Така 
ситуація, звичайно, не може вважатися нормальною, більш того сьогодні вона 
сприймається як загроза національній безпеці. Нині виникає необхідність про-
тистояння негативному впливу соціально-економічних наслідків корупції на 
молодь. У зв’язку з цим державою і суспільством повинні усвідомлюватися не-
обхідність нових орієнтирів виховання молоді та поставлена задача антикоруп-
ційного виховання молоді.

Разом з тим, доводиться констатувати велику складність у розробці цього 
нового напрямку як у теоретичному, так і практичному плані: сучасному пе-
дагогічному співтовариству необхідні чіткі уявлення про те, якими є сутність, 
методологія, ціль і зміст антикорупційного виховання, потрібно визначити 
ефективні форми виховної роботи, нарешті реалізувати технології формування 
антикорупційного світогляду у молоді. По суті, мова йде про потребу в повно-
мірному науковому аналізі й характеристиці антикорупційного виховання за 
умовою формування особистості, його місця у системі педагогічної взаємодії. 
А тому варто звернути увагу й на ті значні, а можливо, і незворотні зміни, які в 
результаті корупційних діянь відбиваються на ментальності студентів.

Виклад основного матеріалу. Як вважає О. Чиж  студентський вік — це сенси-
тивний період розвитку основних соціогенних потенцій людини як особистості. 
До даних потенцій належить: формування професійних, світоглядних і громад-
ських якостей майбутнього  фахівця; розвиток професійних здібностей як пере-
думова подальшої самостійної професійної творчості; становлення інтелекту й 
стабілізація рис характеру; перетворення мотивації та всієї системи ціннісних 
орієнтацій; формування соціальних цінностей у зв’язку з професіоналізацією 
[Чиж, 2001: с. 241-247].

Молоді люди, які по суті, саме у виші роблять перші кроки у своєму само-
стійному дорослому житті, маючи при цьому внутрішню свободу, впевненість 
у своїх можливостях, свою, якщо бажаєте, внутрішню чесність, яка потім, може 
еволюціонувати у патріотизм та відповідальність, часто не витримують такої 
соціальної протидії як корупція. У результаті таких дій спотворюється не тіль-
ки професійна підготовка молодих людей, кардинально змінюється їх спосіб 
мислення, загальна духовна налаштованість, установки та відношення до на-
вколишнього світу. Фактично деформується призма, через яку молода люди-
на дивиться на світ (що і можна назвати ментальністю). Цей процес супрово-
джується розчаруванням у попередній системі ціннісних орієнтацій, втратою і 
зневірою у моральних цінностях та ідеалах. Все вищесказане впливає не лише 
на формування культури сучасної молоді, а й на майбутній культурно-духов-
ний потенціал нації.
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Серед основних негативних виявів у ментальності молодого покоління, до 
якого призводить корупція, можна визначити: нігілізм, аномічна демораліза-
ція, інфантилізм.

Нігілізм. Вже ні для кого не є секретом, що у сучасному суспільстві відбу-
ваються процеси культивування матеріальних цінностей та диференціації, які 
досить значно відображаються на психологічному стані молодого покоління. 
Поляризація верств суспільства, їх роз’єднання завдяки корупції,  активізує за-
хисні механізми як окремо взятої людини, так і групи, до якої вона належить. 
Даний факт викликає втрату впевненості у завтрашньому дні, активізуючи кри-
тично різні умови на старті молодого покоління, що своєю чергою загострює і 
без того напружену атмосферу між верствами населення й сприяє наростанню 
стресогенної ситуації. Тому єдиним виходом з такого становища у ще не до кін-
ця сформовані особистості бачать у протестному відношенні «всіх до всіх». Саме 
на цьому ґрунті, перш за все, виникають захисні механізми та механізми, що 
презентують унікальність особистості у вигляді нігілізму (у двох його підвидах 
демонстративному та правовому).

Поняття нігілізму (від лат. nihil — ніщо, нічого) — є багатомірним та між-
дисциплінарним. Ще М. Хайдеггер бачив у ньому магістральний напрям, що 
може призвести до світової катастрофи, хаосу або вироблення нових механіз-
мів реагування на нові проблеми та виклики [Хайдеггер, 2005: с. 526]. У цьому 
плані нігілістичний світогляд постає як ідеаторний фактор (фактор осмислен-
ня), більш або менш усвідомлено включений особистістю у найбільш складні 
моменти проходження кризових станів.

Нігілізм сьогодні — це вже не ідеологія або світоглядна концепція; це специ-
фічна соціально-психологічна, як правило, невідрефлексована установка, осо-
бливий спосіб реагування на різні феномени суспільного життя, що вирізняють-
ся гіпертрофованою категоричністю, «тональністю» заперечення, запереченням 
недіалектичним, коли у багатьох явищах не визнається і не приймається нічого 
позитивного, раціонального. Нігілізм, як правило, виражається у зневажливих 
викривальних і навіть лайливих термінах, що ворожі до усякого компромісу, і 
передусім, це явище абсолютно динамічне, яке відображає найбільш нагальні і 
проблемні запити не тільки окремо взятого індивіда і його мікро-і-макросоціум, 
але і весь культурно-історичний процес формування суспільства, у якому росте 
й життєстверджується особистість, оформляючись через призму сучасних від-
носин [Павленко, 2012: с. 6-12].

Незважаючи на весь негативізм нігілізму, він стає для молоді фактично од-
ним із механізмів психологічного захисту. Саме це мав на увазі Е. Фромм, коли 
висловив думку про те, що основний конфлікт лежить між неминучістю «кину-
того у світ не по своїй волі» і бажанням стати «володарем своєї долі», осмислю-
вати своє минуле, коректувати теперішнє та прогнозувати майбутнє. На одному 
полюсі цього внутрішнього протиріччя, як бачимо, виявляється боротьба двох 
тенденцій: прагнення до свободи і до відчуження. Роздираючись між протиріч-
чям і внутрішніми конфліктами, людина шукає свій шлях до катарсису, що доз-
воляє примирити його внутрішній конфлікт. На думку Е. Фромма, не кожна лю-
дина може адекватно пережити боротьбу цих двох конфліктів, не викликавши 
негативних психічних рефлексів, що призведуть у результаті відчуження. Але 
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самість людини, як початкове базове прагнення, намагається зберегти себе, у 
результаті чого і виникає той самий захисний механізм — «втеча від свободи», 
для якого характерні: мазохічні та садистичні тенденції; деструктивізм, праг-
нення людини зруйнувати світ, щоб він не знищував її саму, заперечення цін-
ностей та норм (нігілізм); автоматичний конформізм, негативний показ себе як 
крайня форма боротьби особистості за своє «Я» [Фромм, 1989: с.272]. 

Яскрава негативна самоподача, нігілізм виражаються у формах спілкування 
всередині підліткових груп, епатажної, кричущої молодіжної моди, специфіч-
ному сленгу, музичних пристрастях, що служить знаковою демонстрацією, і іна-
комисленням відносно норм і зразків поведінки старшого покоління. Ставить-
ся під сумнів і колишні правила поведінки самих молодих людей, настає криза 
внутрішньої позиції.

Можливості сублімування подібної поведінки достатньо широкі, але з іншо-
го боку, у сучасному суспільстві, що орієнтоване на економічні цінності, відсутні 
соціальні інститути, що дозволяють молодій людині задовольнити чесно її со-
ціальну активність. С. Малявіна відзначає, що питання, котрі цікавили молоду 
людину раніше, тепер здаються їй «дитячими» і такими, що не відповідають її 
«дорослому статусу», а ті проблеми та речі, які вона хоче вирішити та якими 
оволодіти, виявляються за межами економічних можливостей її сім’ї. Неспра-
ведливість і нові інтереси молода людина реалізує тепер у тих сферах, які нази-
вають антисоціальними [Малявина, 2006].

Таким чином, нігілізм (особливо його демонстративна фаза) призводить те, 
що в українському суспільстві зростає покоління, ідеалом якого є особистісна 
нетерпимість, наявність внутрішньої переконаності у надунікальності вищих 
над нижчими. Фактично корупція народжує націю циніків і лицемірів.

Іншим аспектом нігілізму є його правова складова. В умовах деформації пра-
вової свідомості суспільства взагалі й молоді зокрема, є прогалини та недоліки 
у правовому вихованні, в тому числі у сім’ї, у навчальних закладах та за місцем 
роботи, прорахунків у діяльності відповідних державних і суспільних інститутів, 
малоефективної координації їх зусиль щодо здійснення діяльності з профілак-
тики правопорушень. Корупція у системі вищих навчальних закладів приводить 
до такого явища, як правовий нігілізм. Тобто стан правосвідомості особи, що 
характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, заперечення зна-
чимості норм права або зневажливим ставленням до правових принципів і тра-
дицій [Скакун, 2006: с. 709].

Що стосується форм виявів антиюридизму молоді, то вони загалом не суттє-
во відрізняються від виявів правового нігілізму суспільства як такого. За кри-
терієм суспільної небезпеки, форми прояву правового нігілізму молоді можна 
згрупувати у такому висхідному порядку:

1. Відсутність правової активності, неучасть у справах держави та суспільства. 
Це найбільш «м’яка» модель нігілістичної поведінки. Може мати вираження у 
найрізноманітніших діях — від простої аполітичності до непатріотизму, праг-
матичного сприйняття державно-правових інститутів, заперечення традицій-
них громадських цінностей. Молода людина не відчуває себе членом політичної 
спільноти, громадянином у повному розумінні цього слова і не вважає за потріб-
не перейматися публічними інтересами.
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2. Демонстративна модель поведінки, альтернативної до моральної та пра-
вомірної, без ознак правопорушення. Небезпечність такого виду поведінки по-
лягає у тому, що хоча буквально правові норми не порушуються, часто порушу-
ється загальний «дух» права, традиції його розуміння і застосування. Формами 
такого виду нігілізму, наприклад, є молодіжні рухи любителів графіті, футболь-
них фанів скінхедів тощо. 

3. Недовіра до судової та правоохоронної системи, намагання вирішувати 
назрілі проблемні ситуації неюридичними засобами, в неправильній площині. 
Незнання права, невміння користуватися його інструментарієм, правове невіг-
ластво призводить до того, що молоді люди почасту, самі чинять правопору-
шення намагаючись захистити себе.

4. Підміна безумовної нормативності права мотивами прагматичної доціль-
ності. Ідеологічним підґрунтям такої форми правового нігілізму є переконання, 
що закон існує для інших, але не для мене, і що ним треба користуватися лише 
тоді, коли це зручно і вигідно. Прикладом є нонконформістське порушення за-
борони користування мобільним зв’язком, паління, розпиття спиртних напоїв 
у тих місцях, де цю заборону означено з мотивуванням безумовного пріоритету 
своїх прав.

5. Ігнорування вимог законів та інших нормативних актів. Йдеться про ті 
форми поведінки молодих громадян, які йдуть у розріз з правовими нормами. 
У сукупності така поведінка складає т.зв «тіньове право». На сьогодні, на жаль, 
значна частина соціально значущих дій, у тому числі у сфері послуг, бізнесу, 
торгівлі, носить майже неприхований не правовий характер. Участь у різного 
роду напівлегальній діяльності, комерційних оборудках, чи напівзлочинних 
угрупуваннях стає для молоді соціально привабливим заняттям. В ідеологічно-
му аспекті сучасна молодь твердо сприйняла ідею необхідності і можливості до-
сягнення матеріальної успішності за будь-яку ціну.

6. Грубе порушення норм права з ознаками суспільної небезпеки. Досить 
значна частина молоді на сьогодні не вміє і не бажає жити за правом, а живе «за 
поняттями». Достатньо сказати, що приблизно половина усіх злочинів в Україні 
здійснюється особами у віці до 30 років. Саме молодь є тим джерелом, звідки 
кримінальні структури черпають ресурси [Дручек, 2009: с. 19-25].

Результатом поширення правового нігілізму у молодіжному середовищі є 
його де соціалізація, під якою А. Новіков розумів процес згасання, виключення 
із творчої і активної діяльності цілих груп суспільства. Цей рух за своєю сутністю 
є регресивним, деструктивним, руйнівним, він спричиняє зворотний напрямок 
розвитку суспільства [Новиков, 1972, с. 224-225]. Попри величезну суспільну 
небезпеку зазначеного явища, українська держава до сьогодні не мала і не має 
якісної, наукової розробленої моделі державної молодіжної політики, яка на 
практиці забезпечила б подолання антиюридизму і формування у молодого по-
коління позитивної правосвідомості.

• Аномічна деморалізація. На думку соціолога М. Рудкевича, «Зміна полі-
тичної системи та розвал економіки обумовлюють серед молодого покоління 
справжню «антропологічну катастрофу». Вона знаходить своє вираження у ма-
совому розповсюдженні руйнації особистості (у тому числі внаслідок пияцтва, 
вживання наркотиків, сексуальної розбещеності і т.д.), у зменшенні можливо-
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стей створення стійкої забезпеченої сім’ї і народження дітей [Руткевич, 2002: 
с. 541]. Дослідник  О. Запєсоцький стверджує, що «для молодого покоління 
значними мотивами поведінки є прагнення до досягнення особистого успіху, 
добробуту незалежності, виборі власних цілей і, на жаль, установка на соціальну 
нерівність». Остання «норма» є наслідком об’єктивного процесу психологічної 
адаптації до жорсткого світу конкуренції [Запесоцкий, 2002: с.229 ]. Всю наяв-
ну ситуацію, що склалася, можна дослідити за допомогою категорії «аномічна 
деморалізація» (соціальна апатія). Це дозволить більш адекватно зрозуміти сут-
ність негативних процесів, що відбуваються серед молоді.

Аномія трактується як стан суспільства, у якому розпадаються норми, що ре-
гулюють соціальну взаємодію. Це поняття ввів Е. Дюркгейм у роботі «Самогуб-
ство». Він вважав, що коли у суспільстві виникає «суспільна дезорганізація», 
воно тимчасово не здатне проявляти потрібну дію на людину і настає руйну-
вання ціннісної ієрархії [Дюркгейм, 1994: с. 210]. Розвиваючи цей аспект думки 
Е. Дюркгейма, Р. Арон пише: «Головна проблема суспільств — сучасних, так і 
всіх, це відносини індивідів та груп. Ці відносини змінювалися внаслідок того, 
що людина стала занадто свідомою, щоб сліпо згоджуватися із соціальними ім-
перативами. Але з іншої сторони, індивідуалізм, бажаний сам по собі, загрожує 
небезпеками, так як індивід може вимагати від суспільства набагато більшого, 
ніж воно у стані йому дати. Тому необхідна дисципліна, яку може нав’язати лише 
суспільство» [Арон, 1992: с. 332-328]. Враховуючи суспільства, у яких домінують 
індивідуалістичні та гедоністичні цінності, Р. Арон формулює: «Людина, що 
надана сама собі, рухома безмежними бажаннями. Індивід завжди бажає мати 
більш того ніж у нього є, і він завжди розчарований у тих задоволеннях, які зна-
ходить у суворому житті. Людину потрібно дисциплінувати з допомогою вищої, 
авторитетної і приємної сили, тобто гідної любові. Такою силою, яка одночасно 
невідзворотньо впроваджується і притягує, може бути тільки саме суспільство» 
[Арон, 1992: с. 339-343]. 

Здорова соціальна система передбачає високу роль молоді у соціальних проце-
сах. Це значною мірою антропологічна особливість даної вікової категорії. Однак 
цей закон порушується, стикаючись із патологічними процесами у соціальному 
житті. Все це досить негативно позначається на соціальному самопочутті молоді 
та призводить до «екстремальних форм реакції», на оточуючу дійсність. Соціаль-
не переходить у психологічне, а психологічне — у соціальне, утворюючи порочне 
коло причин девіантної поведінки: «Стикаючись із ускладненнями, що неминуче 
виникають при реалізації завищених очікувань, і не знаходячи можливостей їх 
подолати, молода людина впадає у стан фрустрації, що супроводжується роздра-
туванням, невдоволенням, гнівом» [Чупров, 2009: с. 320]. Це своєю чергою веде 
до агресивності, максималізму, фанатизму: самовідчуження, що супроводжує 
вихід із стану фрустрації, часто призводить заперечення ідей, що підтримуються 
суспільною свідомістю, прийнятих суспільством норм. Однією з форм активізації 
екстремізму є реакція на порушення соціальної справедливості.

Загальне соціальне самопочуття сучасної молоді у останні роки правомірно 
виразити у термінах аксіологічної аномії, апатії, розгубленості, невпевненості, 
відчутті безглуздості та безперспективності існування. Це викликає патологічні 
явища, психологічного й морального порядку, такі як цинізм, байдужість, праг-
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нення до примітивних насолод, взагалі культ насолоди (гедонізм), відсутність 
бажання інтелектуального та духовного удосконалення, презирства до високих 
духовних та культурних ідеалів, у тому числі привабливість нездорового способу 
життя [Клещенко, 2012].

• Інфантилізм. Ще одним негативним явищем, до якого призводять коруп-
ційні процеси у системі вищої освіти, є інфантилізм. Тобто стан, що проявля-
ється у розриві між біологічним і соціокультурним дорослішанням [Бенедик, 
2008: с. 284]. Стикаючись з корупційними процесами, навчаючись в універси-
теті та маючи фінансову підтримку батьків, молода людина, студент, поступо-
во відвикає здобувати той чи інший результат завдяки власним зусиллям. Це 
призводить до того, що надалі, такій дорослій дитині  стає досить важко жити у 
суспільстві, орієнтованому на соціально активних і зрілих людей. Для соціально 
зрілої особистості, на думку Ю. Шерковіна актуальні, перш за все екзистенцій-
ні потреби людини, тобто такі, які стосуються її особистого існування: свободи, 
вільного вибору себе, свого світогляду, дій і вчинків, позиції, самореалізації у 
творчості. Корупція в освіті фактично відучує молоду людину працювати, до-
магатися чогось досягати власними зусиллями. Для інфантильної особистості 
характерна недостатня усвідомленість значущості задоволення цих потреб для 
її особистого благополуччя, що позбавляє їх особистісного сенсу для людини і 
відповідно перешкоджає вибору мотиву, цілі, вчинку націлених на задоволення 
екзистенційних потреб, що зумовлюють самореалізацію, самоактуалізацію осо-
бистості [Шерковин, 2003: с. 135-145].

В умовах розвитку сучасного українського суспільства, системи сімейного ви-
ховання та освіти повинні орієнтуватися на надання молодому поколінню мак-
симальних можливостей для життєвого самовизначення, що означає відкриття 
перед ними світу людських взаємодій у всій своїй складності та суперечливості, 
виділені тих моделей взаємодії між людьми, які ведуть до соціального успіху 
й особистісного розвитку. Однією з форм профілактики соціального інфанти-
лізму є терапія працею. Людина у її процесі виробляє у собі необхідні навички 
й уміння. Беручи на себе відповідальність, людина формує у собі ті якості, які 
допомагають у повсякденному житті, і надалі вона перестає боятися нової відпо-
відальності, що позитивно впливає на її особисте життя [Жесткова, 2013: с. 128-
135].

Отримавши корупційний досвід, сучасна людина не бажає брати на себе від-
повідальність, тим самим погіршуючи своє становище у суспільстві. Надалі тен-
денціями у розвитку соціального інфантилізму можуть стати такі: небажання 
молоді у майбутньому вступати у шлюбні відносини та мати дітей; формування 
соціального песимізму та невіри у можливість реалізувати свої найкращі сили 
та здібності у майбутньому, повна деградація морально-духовних якостей су-
спільства.

Висновки. З огляду на викладене можна стверджувати, що перед істинними 
освітянами, (а не заробітчанами від вищої освіти) постала надзвичайної ваги іс-
торична місія: не розчинитись у тому свавіллі влади, грошей та просто фізичної 
сили, аморальності, цинізму, якими вщент переповнений український соціум, у 
контексті соціального середовища якого знаходяться наші навчальні заклади й 
від якого неможливо відгородитись «китайською» стіною. Справжній, а не вір-
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туальний вищий навчальний заклад своїм соціокультурним потенціалом ціл-
ком спроможний запропонувати студентам спрямованість на добро, створити 
умови, аби вони не через повчання та менторські настанови, а своїм світовідчут-
тям, світосприйняттям, світорозумінням і світобаченням за роки навчання в та-
кому альтернативному до негативних реалій соціумі (середовищі) змогли відчу-
ти себе людьми. І через власні самовизначення та вибір дійти до усвідомлення 
в цьому відчутті найвищої цінності, яка слугувала б їм мірилом і дороговказом у 
проектуванні та здійсненні життя.

Тому, нагальним для українського буття є суспільна усвідомленість того, 
що корупція є потужним фактором деморалізації суспільства, девальвації мо-
ральних цінностей, деформації індивідуальної та суспільної психології, нищить 
духовні та моральні цінності, сприяє поширенню у суспільстві кримінальної 
психології, знижує мотивацію службових осіб у сфері управління, а громадян у 
різних сферах соціального життя. 
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The subject of research is the perception of human dimension as the anthropological aspect 
of humanistic management, based on the interrelations between man, government, society. The 
paper describes the evolution of views on man in the context of anthropological foundations 
of humanistic management; it is noted that the development trends of the philosophical and 
anthropological knowledge of humanistic management are based on human perception in the 
projection of anthropological dimensions of man, which is fundamental in European philosophy. 
The paper analyzes the essence of human dimension as anthropological paradigm of humanistic 
management, in which man is not only economic, or political, but also the spiritual and cultural 
member of society; gives the analysis of human dimension as anthropological paradigm of 
European philosophy that investigates the anthropological foundations of economic, political and 
social spheres, interprets conditions of creating a humane society, in which the imperatives of a just 
society should be implemented. Characteristics and features, as well as the conditions for achieving 
human dimension as the anthropological foundation of European humanistic management are 
disclosed. The acquired knowledge can be useful for solving anthropological problems of humanistic 
management.

Keywords: human dimension, anthropological dimension, philosophical anthropology, 
humanistic management, man as the measure of all things, anthropological paradigm

Introduction

The relevance of the reception of the human dimension as an anthropological 
dimension of humanistic management takes place in terms of relationships “man-
society” since man is central in the whole European philosophy, which demonstrates 
not only general-theoretical, general-philosophical, but praxiological sense as well. In 
the complex and contradictory development conditions of European philosophy, model 
of anthropocentrism, which includes features that are the foundation for analyzing the 
most deep and diverse relationships in the system “man-socium-nature” is formed. 
A model of a man in European philosophy is functional-basic and is the foundation 
for studying a number of universal patterns in the relationship of “man and society”, 
“man and government”, “man and management.” Anthropological approach to the 
new format of receptions of man in the projection of anthropological dimensions 
of humanistic management in European Philosophy format lead to the three-level 
model, which is similar to a three-level model of the social world: 1) European society 
as a socium; 2) European society as a system-structural world; 3) European society as 
sociomicro- and sociomacrocosm of everyday life.

 © Voronkova Valentina, 2016
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This author’s practice is part of performing the tasks of SRW of the Ministry of 
Education and Science “Formation of mechanisms of civilizational development 
of modern socium in a global dimension” (0111U010481), which will be used for 
preparing management regional development programs, particularly in determining 
the ways and trends of social development in the conditions of globalization, which 
allows to expand the means and methods of implementing economic, political and 
social reforms in the country to comply with general civilizational standards. The 
main provisions of scientific results form the theoretical and methodological basis 
of studying modern anthropological dimensions of the human being in European 
philosophy.

Analysis of recent research and publications, which have 
started solving this problem, relied upon by the author

Philosophical receptions of human dimension as an anthropological dimension of 
humanistic management are aimed at understanding man’s place in the hierarchy of 
things. This problem of philosophical anthropology is defined not only systematically, 
but historically as well: by the first works from philosophical anthropology of Max 
Scheler (1874-1928) “The Place of Man in the Universe” (1928), Arnold Gehlen 
(1904-1976) “Man. His Nature and Place in the World” (1940). Fundamentals of 
philosophical anthropology were laid by L. Feyerbahom, F. Nietzsche, W. Dilthey, 
E. Husserl, H. Driesch. In its formation, it has incorporated problems of the works of 
Uexkull, A. Portman, but was finally defined in the works of M. Scheler, H. H. Plessner, 
A. Gehlen, M. Buber. Philosophical anthropology identifies the sphere of the human 
being, human nature, human individuality, the sphere of the anthropocultural socium 
in whole as the object of its study. 

Problems of man were interpreted by Ukrainian scientists V. An-
druschenko, Y. Andros, O. Bazaluk, V. Bech, G. Beregova, I. Bychko, Y. Bystrytsky, 
V. Vaškevič, V. Yatchenko, V. Voronkova, L. Gorbunova, M. Zaytsev, H. Zaichenko, 
M. Zlotina, V. Ivanov, M. Kultayeva, O. Kyrylyuk, S. Krymskiy, V. Nikitenko, S. Rick, 
M. Popovich, S. Proleyev, M. Tarasenko, V. Shynkaruk, I. Stepanenko, V. Tabachkovs-
kiy, D. Svyrydenko, I. Stogniy, H. Shalashenko.

As a result of interpreting the anthropological studies, modern view on the human 
world is based on the provisions of «Renaissance Humanism», which deduces its 
understanding of the man and the surrounding reality from the human being itself 
and, through it, is based on anthropological principles of humanistic management. In 
our opinion, the representatives of Kyiv-anthropological school interpreted problems 
of man in terms of his being and ontological foundations of human existence, values 
and philosophical orientations. According to Ye. Andros, “Philosophical anthropology 
focuses on invariant (in this case universal), stable natural, anthropo-cultural and 
personal human qualities, taken in the social and historical flow, specificity in relation 
to a particular era. Then — on philosophical reflection and knowledge in a certain 
culture and anthropological parameters of the human image in the infinity of life and 
self-perfection” [Bazaluk, 2013: p.147-160]. 
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Definition of unsolved aspects of a general problem, 
the paper deals with. Problem situation

In the context of philosophical and anthropological dimensions, emphasis is 
shifted to human ontology, in which doctrine of the meaning of human life and the 
possibilities of its comprehension, in particular by examining the conflictness of human 
world-attitude and self-creation is central. Through the anthropological principle, an 
attempt to explain the man himself and the surrounding world, comprehend the man 
and the surrounding world, understand the man as a unique phenomenon, as the 
creator of history and culture is made. Fundamental questions of philosophical and 
anthropological discourse — the attitude of man to the world and the world to man: 
what is the world we live in? what is man’s place in this world? what is the man himself 
and what is the nature of his consciousness?

The purpose of the paper is to form the theoretical bases of reception of human 
dimension as an anthropological dimension of humanistic management, which is 
important for the reflection of the human dimension of humanistic management.

This purpose is realized in the following tasks:
– to identify development trends of philosophical and anthropological 

knowledge relative to humanistic management, based on the human 
reception of the projection of the anthropological dimensions of human 
existence, which is fundamental in European philosophy;

– to disclose the essence of human dimension as an anthropological paradigm 
of humanistic management, in which man is not only an economic or 
political member of society, but spiritual and cultural as well;

– to give analysis of human dimension as an anthropological paradigm 
of European philosophy that studies the anthropological principles and 
imperatives of human society.

The discussion of the problem
Philosophical and anthropological aspect of humanistic management is 

fundamental in European philosophy, so we turn to the reception of man in the 
projection of anthropological dimensions of human being, which are reduced to the 
following trends, existing in the world today.

Trend one: a) the attitude of man to the world of social life shows the attitude of 
man to socium and is characterized as specific self-creation of man, self-realization in 
this world, and in this sense — the dominance of man as «the measure of all things» 
(Protagoras); b) man acts not so much as the creator of society, not so much as a 
substance that is embodied in a society that holds to a certain extent the existence and 
functioning of society in this sense, so it conforms to its needs and laws, and therefore 
acts as a force, in some respects conformable to society; c) man acts as creator of his 
own sociomicrocosm of everyday life. These three trends — the attitude of man to the 
world of social existence — lead to forming a certain triad: 1) man within the first set 
of relations dominates the world; 2) within the second — conforms to it; 3) within the 
third — shows a peculiar synthesis — the creation of the world by man and, depending 
on it, conformity to it. All these three groups of interdependencies of relations appear 
together, concurrently and are inseparable from each other, they form a single trend, 
based on the law of negation. In the context of this diversity of relationships, moment 
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of integral attitude of man to the world of his social being is formed, and this integrity 
is inseparable and makes the connection of all components inseparable. A man both 
dominates the world of his social life, and conforms to it, therefore, it is basically 
impossible to break this inconsistency of human relationships [Bazaluk, 2015: p.11-20].

Trend two can be described as a trend of isolating phenomenon of man. Thus, 
at the first level of relations, human nature in the abstract-substantial sense is 
presented weekly, vaguely in the overall substantiality of man. In the second system 
of relations, it appears more clearly in the mass-functional existence, in its being 
reduced to sociality, its serving role. However, at the third level of relations, human 
nature reveals most vividly, in its directly-pure form, suggesting that human nature 
at different levels of relations appears from different sides, which are inextricably 
interconnected and create the whole integrity of both exchange, and distribution of 
socially significant work, through the states of the loss of subjectivity, emergence of 
senses of independence and depression. Man relative to the world acts as a holistic and 
multifaceted subject, whose multidimensionality is an extremely difficult problem.

Anthropological analysis of the levels of man allows to show the complexity of this 
versatility, abundance of differences, even contradictions of approaches to analyzing 
man as a complex social being, despite the great diversity of approaches to man. 
Multidimensionality of man has many individual dimensions since man has cosmic, 
physical, biological, social, psychological and cultural components. The man is a 
historical and creative being, who, in the process of reformative activity, transforms 
nature, society, himself, developing his physical and spiritual potentials. Creative, 
reformative human activity indicates highly complex, multi-dimensional system. In 
general, multi-dimensional man is a man, who possesses the creative thinking and 
tries to actualize himself as a personality. Modern anthropological space on a global 
scale in certain tendencies becomes harmful to the personality, humanism, spiritual 
values; it is a narrative structure, hyperreality because it contains the same impersonal 
particle «man». That is why, modern man has become not the goal, but a means 
to achieve (by power — formal and informal — structures) any purposes (political, 
ideological, economic, and philosophical) [Bazaluk, 2015: p. 25-33].

Receptions of man in the projection of anthropological dimensions of human 
existence in European philosophy deepen relations of humanizing the surrounding 
world of nature and society from the standpoint of developing human needs. This 
means that the criterion of social progress and its ultimate goal is the human 
personality, the possibility and the prospect of its comprehensive development and 
its universalization within culture, socium and nature. Problems of modern secular 
humanism in fact combine these two vectors of social sciences and the humanities. 
It integrates political and historical aspects of the analysis, giving a truly global 
perspective to humanism [Voronkova, 2015: p..13-23].

Methodological and general scientific significance

Methodological and general scientific significance of receptions of anthropological 
dimensions of human existence in European philosophy creates conditions for forming 
a new format of European philosophy, which can be defined as a system of worldviews, 
based on the true foundations of human freedom. Receptions of anthropological 
dimensions of human existence necessitate overcoming entropic processes that 
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interpret the conditions of creating human society, in which imperatives of human 
society must be implemented, and the conditions for forming a strategy of social 
progress must be created.

Analysis of the patterns of forming the anthropological paradigm of human 
dimensioni as the basis of European philosophy is oriented toward humanistic 
factor: a) increasing the level of economic development in the context of building a 
social-democratic state with a mixed economy; b) development of the constitutional 
state; c) the systematic improvement of legislation and forms of its presentation; 
d) formation of civil society and its institutions; e) formation and development of 
social responsibility in the sphere of public administration. Anthropological doctrine 
deduces its understanding of man and the surrounding reality from the human being 
and through it [Voronkova, 2016: p.179-191].

Essence of human dimension as an anthropological paradigm of humanistic 
management focuses on the fact that man is not only an economic or political 
member of society, but also a sociocultural phenomenon that incorporates all the 
rational, cognitive-creative, cognitive-informative, which intertwine with emotional-
volitional, traditionalist, national-historical, national-psychological elements. But 
being a reality, which takes certain place in the given space-time limits, does not make 
the individual historical. Democratic transformations of modern Ukrainian society 
determine the social formation of such values of anthropology, which are caused by 
specific historical circumstances. It is the question of forming such type of welfare 
state, which would focus on a man, his high social purpose, the orientation of the 
welfare state on the man, his well-being, and happiness. In addition, there is no other 
way to make politics really humane and human, to combine it with morality and man. 
Philosophical anthropology covers the full range of issues that make up the essence of 
human problem in the coordinates of the universal laws of life and universal principles 
of human activity. The humanistic basis of human dimension as an anthropological 
paradigm of European philosophy is giving the humanistic connotation to social life, 
focusing on realizing human interests and values, when each man discovers the way to 
personal substantiality [Voronkova, Maksimenyuk, Nikitenko, 2016: p. 37- 48].

Human dimension as an anthropological paradigm of European philosophy explores 
the anthropological bases of economic, political and social spheres; interprets the 
conditions of creating humane society, in which imperatives of a just society must be 
implemented, notions such as «humane society», «humane relationships», «humane 
person», «humanistic management» must be rehabilitated. In anthropological 
paradigm as a matrix of anthropocentrism, a total approach to the study of man as 
socio-cultural being is used, the focus is placed on forming a society that is based on 
the ideals of justice, solidarity, social consensus, based on anthropological mode of 
man, i.e. forming the anthropological foundations of the welfare state, stable social 
development, overcoming lag of Ukraine from highly developed countries.

The object of human dimension as an anthropological 
paradigm of European anthropological philosophy

The object of human dimension as an anthropological paradigm of European 
anthropological philosophy is a set of ideas, principles, concepts of humanism that 
constitute a paradigm of political anthropology, accumulated by Western political and 



ISSN 2311-8822 Future Human Image 3(6) 125

Valentina Voronkova Receptions of Human Dimension in the Context 
of Anthropological Discourse of Humanistic Management

economic doctrines that ensure the regulation of relations in sociums with a focus 
on anthropological paradigm of culture and management. It is the anthropological 
paradigm as a paradigm of European philosophy that is seen as a culture, which is able 
to support the practical-political implementation of general democratic values, which 
would contribute to the development of individual completeness and integrity of the 
personality. It is primarily about a constitutive significance of the human personality 
and his experience to find new forms of social, political and religious relations, in 
which man is considered as the limiting form of realizing the idea of civil society, 
dialogue (polyphony of voices), possibility to initiate transformative processes in a 
changing and contradictory political life. These problems become especially relevant 
in view of the fact that as a result of human insecurity in conditions of crisis socium, 
overcoming the destruction of the personality, non-self-identity, non-integrity of the 
personality, dissociation of consciousness, man becomes alienated from the whole 
world of society, nature, himself. After all, man enters a social world not as an abstract 
being, but as a concrete social integrity, hence political anthropology should form an 
environment that would be worthy of a complete image of personality, and therefore 
civilized lifestyle.

Receptions of human dimension as anthropological paradigm of European 
philosophy are based on domestic and foreign experience in theory and practice, science, 
culture and education, includes the principles of humanism as a system of beliefs that 
define the disclosure of human capabilities as a criterion for evaluating the effectiveness 
of the state and maturity of social institutions, and the inherent right of everyone to 
free development of personality and realization of all his capabilities. Post-industrial 
era as the sociocultural context of modern activity paradigm creates new sociocultural 
trends, associated with forming a new paradigm of human dimensional foundations 
of management. Human dimension management is based on the following principles: 
1) the principle of anthropological reduction as explanation of objective formations of 
politics, government and culture through their relatedness to man; 2) the principle of 
authority as a holistic perception of human nature, based on created objective forms 
of culture; principle of anthropological interpretation of certain phenomena of human 
life, based on human dimension, anthropologism, humanism; 3) anthropological 
principles, based on «man as the measure of all things»; 4) development and the 
fullest use of the national cultural heritage in the multifaceted relations with other 
national cultures, openness to cultural interaction to ensure proper place for Ukraine 
in the European and global humanitarian space; 5) interaction between the state and 
civil society, business and government to create the necessary social and economic 
conditions for improving the quality of life, comprehensive harmonious development 
of man, protection of his rights and freedoms [Voronkova, 2016: p. 61-62].

Reception of human dimension as an anthropological 
paradigm of European philosophy

Reception of human dimension as an anthropological paradigm of European 
philosophy is the basis of the anthropological paradigm of management, it is a human 
dimension of economics and politics, economic ethics, dialogue and tolerance as 
imperatives of human relations, social pragmatism and focus on the real needs of 
«earthly man», which provide a broad social base, possibility to survive in a crisis society. 
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The essential feature of anthropological principles of management is that they focus 
on combining individual and group valuable institutions, social, national and general 
civilizational interests. The civilization of the 21st century with its vast technological 
progress and equally impressive tragedies, on one hand, has created opportunities for 
implementing projects of true human dimension, and on the other hand has caused 
deepening effect of crisis factors, which «totally» threaten humanity. As a result of 
these processes, mankind faces a choice, the crucial role of which belongs to human 
dimension and human dimensional European values. In these conditions, following 
anthropological standards should become the main criterion of public management. 
In this regard, it should be noted that in order to purposefully solve strategic 
programs of human development, developed by the government, they are aimed at 
implementing the concepts of human dimensional development. It is post-industrial 
era that interdetermines evolution of humanitarian sociocultural processes, allows 
to fix the substitution of technicist society paradigm by sociocultural development 
paradigm, directed to forming «symbolic man», created by the information epoch 
(Castells); forming post-industrial humanitarian market; inquiring for searching new 
meanings and forming new types of activity and professionalization systems, oriented 
on humanitarian production (human production).

Reception of human dimension as an anthropological paradigm of European 
philosophy is a new type of management activities, aimed at achieving positive 
qualitative changes in all spheres of society by means of humanism, anthropocentrism, 
use of humanitarian resources and technologies. The human dimension is based on 
the concepts of communication, professional self-determination, cultural and symbolic 
capital, cultural policy. The human dimension is conceptualized as a sociocultural and 
anthropological phenomenon, introduced in the context of post-industrial scale of 
values, based on the activity theories of both the individual, and the government. Human 
centrism as type of politics is formed on the basis of the system model, which includes 
the evaluative, descriptive and instrumental clusters: 1) evaluative cluster includes the 
values of strategic thinking and cooperation, effective communication and productive 
reflection, responsibility and development, improving quality of life; 2) descriptive 
cluster is defined by objects of anthropological dimension of public management, such 
as symbols, institutions, communities, territories, spaces, sociocultural processes, and 
includes professional communities of humanitarian managers as subjects of sociocultural 
space; 3) instrumental cluster forms the types of resources, such as symbolic (the space 
of communication and language of profession), competence (communicativeness, 
reflexivity, creativity and projectivity) [Nikitenko, 2016: 255-260].

The anthropological principles of human dimension of 
European philosophy

The anthropological principles of human dimension of European philosophy 
are based on the possibility of forming the elements of universal culture, which 
are determined by: 1) the needs of social practice that necessitate reflection of 
phenomenon of humanistic management in a global transformation; 2) the need 
for a comprehensive understanding of the nature, meaning, functions, development 
areas of humanistic management in the socialization of the economy by features 
of humanistic management as an integrated social system, determining the place 
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and role of the main sub-structures of humanistic management; 3) the importance 
of effective management of economic and social systems in transitive societies, 
maintening political, social, economic and cultural stability, associated with effective 
mechanisms of ensuring humanistic management; 4) the need to provide all levels of 
management mechanism with humanistic scientific knowledge about the nature and 
character of the interrelation of objective conditions of ensuring human dimensional 
management in organizations, peculiarities of its functioning in conditions of 
transformation processes (transitive, transient, and modernization). The main area of 
anthropological development of Ukraine is the purposeful formation of a new quality 
of life, which consists in creating conditions for proper realization of opportunities of 
each person and guarantee of a decent living standard. 

In modern conditions of development of the state, for elaboraating and implementing 
human dimension as the basis of management practice, it is necessary to: 1) analyze 
the objective need for developing humanization of the socium as an integrated social 
and economic social system, in the context of which feedbacks work harmoniously; 
2) identify «fundamental economic and managerial constants», which are stable basis 
of management system operation in the marketplace; 3) develop areas of optimizing 
the mechanism of effective ensurance of humanistic management to prepare absolutely 
new managerial elite of the XXI century; 4) develop and implement socioantropological 
paradigm of human dimensional European humanistic management, based on self-
organizational and system processes. Human dimension as humanistic principle 
of management is aimed at forming human dimensional European humanistic 
management as a management paradigm of the XXI century, which is a multiparadigm 
sphere of knowledge, based on several independent paradigms that are determined by 
the following factors: 1) practical: humanistic management is a practical field of activity 
that is related to solving practical problems, arising in different spheres of society; 
2) institutional: humanistic management is a set of institutions that conduct humanistic 
management activity; 3) activity: humanistic management is the activity, related to the 
state management; 4) regulatory and legal: humanistic management serves as a legal 
and regulatory system that governs the state management; 5) scientistic: humanistic 
management is an area of scientific knowledge, which is implemented in the state 
activity; 6) system: humanistic management should be formed as a system that requires 
a system regulation and self-regulation; 7) instrumental: humanistic management is 
a set of instrumnets for state management and influence on society; 8) innovative: 
humanistic management serves as an important mechanism for implementing 
innovations and renewing all spheres of society; 9) liberal: humanistic management is a 
way of regulating the relations between subjects of politics, government, management, 
centered around the “man as the measure of all things”.

1. To fulfill all tasks of concept of human dimension as the anthropological 
basis of humanistic management, it is necessary to form the elite of humanitarian 
managers, exercise social and humanitarian policy by forming the key objectives of 
humanitarian management activity in human dimensional direction: a) notional 
(semiotic); b) personal growth and activity self-determination (anthropological); c) 
spatial; d) strategic thinking and political action.

2. Promote development of human dimensional outlook of humanitarian managers 
and development of human dimensional technologies, which are a set of scientifically 
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grounded methods and special techniques of indirect impact on society through the 
management of social human behavior.

3. Promote modernization of human dimensional European space of Ukraine, which 
requires: establishing a modern human dimensional culture of public management; 
full integration of Ukraine into the information space; strengthening the Ukraine’s 
presence in the global humanitarian space.

Human dimension comes from the fact that reserves of humanistic development 
of economics, politics and culture are to be found in man himself, the development of 
his consciousness and spiritual capital. Without the development of anthropological 
capital, further development and improvement of society become impossible. The most 
important resource of human dimension appears intensification of anthropological 
capital and human existence. Anthropological principles of human dimension are 
terms of saving human, natural, social and political resources. In its substantive 
characteristics, concept of human dimension includes theoretical and conceptual 
grounding of «typical» tasks of humanization of politics, economy, ecology, social 
policy, science, education and culture.

The acquired knowledge may be useful for solving anthropological problems of 
humanistic management.
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соответствии с принципом. Делая исследования общедоступными, мы содействуем 
более высокому уровню глобального обмена знаниями. Авторские права на статью 
остаются за авторами, в то время как журналу предоставляется право первой публи-
кации. Журнал не несет ответственности за последующее использование статьи. 

Данный журнал имеет лицензию открытого доступа Creative Commons Attribution 
4.0 (CC BY).
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International Society of  Philosophy and Cosmology (ISPC)
ISPC — an organization formed at the suggestion of members of the First International Sem-

inar “The Universe — structure, stages of formation and development” (Pereyaslav-Khmelnitsky, 
Ukraine, 5–7 October 2004). The mission of the project ISPC — to merge into a single informa-
tion space academic scientific and philosophical researches on space matters.

Activities
Currently, ISPC specializes in the design and creation of the common information space in 

the space exploration.

The priority for ISPC is the three areas:
1. The scientific and philosophical research of the structure of the Universe and the stages of 

its evolution and the study of man’s place at the scale of the Earth and the Cosmos;
2. The scientific and philosophical analyst of modern educational systems in order to create 

the image of future man — an abstract ideal way of future generations of serving a guide for the 
existing systems of education;

3. Theoretical and practical research of the organization and implementation of space travel. 
In addition to enabling high-quality communication and access to current information about 
space exploration, ISPC publishes research journals “Philosophy and Cosmology” and “Future 
Human Image”, a series of monographs “Space Travel”, conducts online conferences, interna-
tional seminars, exhibitions, etc.

Proposal for cooperation
ISPC is ready to cooperate with academic researchers, teachers of educational institutions at 

all levels of accreditation, students, enthusiasts and all interested to create the common informa-
tion space in space exploration.

http://www.bazaluk.org/

E-mail:logos35@yandex.ru
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PHILOSOPHY AND COSMOLOGY.
The Journal of International Society of Philosophy and Cosmology

Philosophy and Cosmology is an open access, peer-reviewed and refereed journal that focuses on the theoretical and 
conceptual problems and issues in the philosophical and cosmological research. Philosophy and Cosmology is published 
by International Society of Philosophy and Cosmology. The objective of Philosophy and Cosmology is to promote ex-
change and collaboration among philosophers, social, technical and natural science researchers throughout the world. 
In pursuit of this objective, the journal not only publishes high-quality research papers but also ensures that the published 
papers achieve broad international credibility. Philosophy and Cosmology publishes original papers, review papers, con-
ceptual frameworks, analytical and simulation models, case studies, empirical research, and book reviews. The Journal 
Philosophy and Cosmology (ISSN 2307-3705) was established by Oleg Bazaluk as a press organ of International Society 
of Philosophy and Cosmology at 2004. This Society was established in the setting of Pereyaslav- Khmelnitskiy State Ped-
agogical University. Initially, the Journal was printed as a special edition of Ukrainian philosophical journal «Sententiae» 
(Editor-in-Chief — Oleg Khoma) and covered the scientific and philosophical researches of the space problematic. Since 
2008, the Journal Philosophy and Cosmology is an independent printed issue. Since 2009, with coming of G. Aliaiev, 
the Journal Philosophy and Cosmology has gained International status for printing Advanced Studies in the sphere of:
 cosmic education,
 social philosophy,
 philosophy of Space,
 philosophic anthropology,
 philosophy of cognition,
 philosophy of science and technology,
 philosophy of religion,
 futurology,
 cosmology,
 philosophy of cosmology.
The Journal printed the papers of leading specialists from Russia: E. Vitol, G. Gladyshev, A. Kononov, S. Krichevs-

kiy, I. Lantsev, T. Lolaev, M. Prokopenko, M. Prokhorov, K. Khrutskiy, V. Yakovlev; from Ukraine: G. Aliaiev, O. Bazaluk, 
I. Vladlenova, G. Zheleznyak, V. Okorokov, N. Malysheva; from Kazakhstan: S. Kolchigin; from Georgia: L. Djakhaia; from 
USA: A. Khazen.

At present scientific-philosophical Journal Philosophy and Cosmology is an annual printing issue which focuses on the 
publishing of studies in the sphere of philosophy of Space also with the creation of an integrated informational area for 
Space observation and outer space exploration.

REVIEWING A MANUSCRIPT FOR PUBLICATION
The received papers pass through two stages of peer review: the internal one (performed by the members of the 

editorial board) and an external one (performed by the professional researchers from different scientific and educational 
organizations). The Journal involves of peer review advanced scientists form Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Lomonosov Moscow State University, Kharkov Polytechnic Institute (Ukraine), Tbilisi State University named after Ivane 
Djavakhishvili (Georgia), some Institutes of Russian Academy of Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine and 
others.

The Journal has two top-priority directions of activity:
 Scientific and philosophical research of the Universe structure and one’s stages of evolution; searching for a 

place of Human at the scale of Earth and Space;
 Theoretical and practical research of organization and performing of space travelling.
The Editorial Board of Journal is opened for collaboration with academic scientists, lecturers (any levels of accred-

itation of educational organizations), students and another interested party for the creation of an integrated informa-
tional area for Space exploration.

ACADEMIC ETHICS POLICY
The Editorial Board of Philosophy and Cosmology follows the rules for writing academic texts and academic ethics, 

according to the work by Miguel Roig (2003, 2006) “Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing 
practices: A guide to ethical writing”, and suggests to potential contributors of the journal, reviewers and readers to 
follow this guidance in order to avoid misconceptions in academic writing.

ACCESS POLICY
Our journal is practising a policy of immediate open access to published content, supporting the principles of the 

free flow of scientific information and global knowledge sharing for the common social progress.
http://ispcjournal.org/en/index.html 
E-mail: logos35@yandex.ru
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FUTURE HUMAN IMAGE.
The International Journal on Philosophy, Psychology and Education

The scientific journal Future Human Image is a project of the International Society of Philosophy and Cosmology. 
The main aim, which is pursued by editors-in-chief of the journal and its editorial board, consists in the consideration 
and generalization of the most effective methods of impact on mentality of the rising generations with the possibility 
of their further use when forming a future human image.

It is necessary to understand the two principal components for efficient operation of any educational system:
1. The vision of the aim of the educational impact that is some ideal image, to achieve it using the full potential 

of the educational system.
2. Knowledge and usage of the methods that allow achieving the aims.
That is, any educational system needs to foreknow whom and how to educate in the rising generations.
Modern society, having stepped over a threshold of the third millennium, departed further from the first main 

criteria proclaimed during the Age of Enlightenment and basing on the European and American education system. 
Many of them are used so far by the state education systems of the USA, France, Germany, Italy, Russia, Ukraine, etc. 
The fourth century each new generation of Europeans and Americans is brought up on “a crucial role of science and 
mentality in cognition of “natural order”, on “need of distribution of knowledge and culture” and on a number other 
common truths of the Age of Enlightenment.

However, the world around us is evolving, and humanity, society, noosphere are developing.
In order to catch new tendencies in the development of the society, to provide continuity between generation and 

high-quality development of new generations, the education system has to be improved.
Therefore, in the organiser’s opinion, the journal Future Human Image as a synthesis of the advanced researches 

in neurophilosophy, philosophy of education, psychology and pedagogy, will be constantly actual and demanded. The 
scientific journal Future Human Image is a platform for the large-scale interdisciplinary research of the features of the 
modern influence of the social environment on structurally and functionally developing mentality of new generations.

The editorial board of the scientific journal Future Human Image hope of the productive cooperation with all inter-
ested persons and the organizations in the field of the research of modern methods of impact on mentality of the rising 
generations. To the discussion of the question “Whom and How to educate in the rising generations?” the experts in 
the field of neurophilosophy, education philosophies, public figures, psychologists, experts in neurosciences, teachers, 
parents are invited. In order to progress the society, it is necessary to offer and discuss not only the classical methods 
and training programs but also new educational technologies. Our children have to get the best education in the world 
and only we can help them in it.

AIMS AND SCOPE
Future Human Image attempts to assess a framework to the contemporary research theories in the fields of 

philosophy, psychology, pedagogy, neuroscience, futurology, sociology linked to the issues of forming a future human 
image.

Future Human Image is a transdisciplinary, multidisciplinary, and intercultural journal.
Future Human Image serves as a forum for the exchange of information and views between academics and practi-

tioners, NGOs and the community, data producers and users.
We welcome the articles written by professional scholars and practitioners in:
 Philosophy of Education
 Neurophilosophy
 Social Philosophy
 Philosophical anthropology
 History of Philosophy
 Philosophy of Mind
 Futurology
 General Psychology,
 Child Psychology,
 Differential Psychology,
 Cognitive Psychology,
 Educational Psychology
 Psycholinguistics
 Social Psychology
 Pedagogy
 Education theory and practice
 Curriculum
 Psychopedagogy
 Gender studies in education, etc.
http://www.fhijournal.org/
 E-mail: logos35@yandex.ru
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Коректура — Базалук О.О.
Комп’ютерне верстання — Панченко Н.В. 
Макет обкладинки — Панченко Н.В.


