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Є свята, хоча й неофіційні, які
по праву вважаються най�
улюбленішими, наймасовіши�
ми. Серед них одне з чільних
місць належить Першоверес�
ню. Це – свято Знань, яке
відзначається всіма без винятку
навчальними закладами. Його
урочисто відзначають напере�
додні нового навчального року.
Вітають, передусім, першоклас�
ників, першокурсників зага�
льноосвітніх шкіл, училищ,
технікумів, інститутів, універси�
тетів, академій. Але це свято
загалом усіх школярів і сту�
дентів, їхніх батьків і вчителів,
усіх педагогічних колективів.

Учотирнадцяте Посвята у сту�
денти відбулась і в нашому на�
вчальному закладі. 31�го серп�
ня о 10�ій годині Площу знань
на Львівській, 23 заповнила
студентська юнь, цьогорічні
першокурсники, студенти стар�
ших курсів, їхні педагоги, бать�
ки, друзі.

Ще до початку святкового
дійства його учасників скликав
на Площу знань оркестр
«Мрія», який виконав чимало
популярних мелодій. Лунають
позитивні свята, і на сцену
піднімаються ведучі, випускни�
ки університету – Тетяна Бєлун і
Максим Шаповал.

Вони вітають учасників уро�
чистості, передусім, цьогоріч�
них першокурсників. Для
офіційного відкриття дійства
запрошують кращих студентів

На свято до нашого універси�
тету завітали почесні гості. До
учасників урочистостей зверну�
лись перший Президент неза�
лежної України Л. М. Кравчук,
народний депутат України,
голова Комітету у закордонних
справах Верховної Ради Украї�
ни, голова піклувальної ради
нашого університету О. Г. Біло�
рус. Вони поздоровили сту�
дентів, викладачів вишу з но�
вим навчальним роком, поба�
жали їм усім, особливо першо�
курсникам, успіхів. Це поба�
жання висловив також керую�
чий Київським регіональним
відділенням України Фонду
соціального захисту інвалідів
В. В. Москаленко.

Зачитується наказ про при�
йом до університету першоку�
рсників. Його оголошує прорек�
тор з навчально�виховної ро�
боти А. В. Коротєєва. Студе�
нтську символіку з рук Прези�
дента університету приймають
першокурсники Любов Касьян,
Леонід Антонюк і Євген Мазур�
кевич.

Над площею знань лунає
текст Присяги першокурсника,
яку зачитує президент студе�
нтського самоврядування уні�
верситету Владислав Мишків�
ський.

Свято завершив концерт.
У ньому взяв участь академіч�
ний балет Ансамблю пісні і тан�
цю Державної прикордонної
служби України. Кілька номерів

підготував до свята Центр ху�
дожньої творчості навчального
закладу. Щедрими оплесками
нагородили присутні вокальний
ансамбль народної пісні
«Мальва». Керівник ансамблю
Тетяна Кисляк гарно виконала
дві пісні. На висоті була й Ольга
Розколотько – керівник анса�
мблю «Дніпрові зорі», котра по�
дарувала глядачам віночок
українських народних пісень.
Попурі українських народних
пісень виконали лауреати між�
народних і всеукраїнських
конкурсів баяністи брати Воло�
димир та Іван Гайдачуки. Прик�
расив дійство і спів старшого
викладача університету, заслу�
женої артистки України Світла�
ни Мирводи, а також зірки
вітчизняної естради, фіналістки
проекту «Голос України» та
конкурсу «Нова хвиля – 2012» в
Юрмалі, «Міс глядацьких сим�
патій» Марії Яремчук.

Загалом дійство привернуло
увагу не тільки студентів різних
курсів, а й їхніх батьків, ро�
дичів, друзів. Гарному настрою
сприяла чудова погода остан�
нього дня цьогорічного літа.

Новий навчальний рік старту�
вав, вступив у свої права.
Сподіваємось, що він буде
успішним, сприятиме утверд�
женню університету на освітнь�
ому небосхилі нашої країни. 

Анатолій УРБАН

навчального закладу, стипен�
діатів іменної стипендії пре�
зидента університету П. М. Та�
ланчука Дмитра Зазюка, Юрія
Омельченка і Олександру Ки�
риченко, котрі підходять до
флагштока і піднімають Дер�
жавний прапор України, пра�
пор м. Києва і прапор Універси�
тету «України».

Запалюється Вогонь знань –
ця честь випала представникам
переможця конкурсу за резу�
льтатами навчально�виховної
роботи у 2011�2012 навчально�
му році – Інституту права та
суспільних відносин. Тож, цю
місію виконали директор інсти�
туту – доктор юридичних наук,
професор В. В. Галунько та
студент V курсу, відмінник на�
вчання Євген Мостепан. Кра�
щим студентам було доручено
цього дня покласти букети до
пам’ятників видатним україн�
цям: Володимиру Великому,
Богдану Хмельницькому, Та�
расу Шевченку і Михайлу Гру�
шевському.

А потім ведучі свята влашту�
вали своєрідну інформаційну
подорож по університету, роз�
повівши про його становлення
й утвердження на освітньому
небосхилі України.

Цю розповідь продовжив і
конкретизував своїм виступом
керівник навчального закладу
П. М. Таланчук (його виступ чи�
тайте на 2 і 3 сторінках цього
числа газети).

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ!З місця події



Шановні учасники 
високого зібрання!

Ми зустрілися на площі знань
Університету «Україна» на ви�
робничо�урочисте дійство –
посвяту студентів�першокурс�
ників.

Я вжив слово «виробниче»,
бо сьогодні й справді стартує
навчально�виховний процес,
який є основною, поряд із нау�
кою, виробничою функцією
університету. В той же час цей
захід є урочистим, бо пошану�
вання молоді, котра приступає
до набуття грамоти, знань, про�
фесійних умінь і навичок, було
та є подією високого суспільно�
го і державного звучання. З ць�
ого моменту починається фор�
мування нових і нових май�
бутніх поколінь, їхніх якостей і
можливостей, а відтак і май�
бутнього нашої держави.

Тож у цей чудовий сонячний
день щиро вітаю всіх нас із цим
прекрасним святом, а молодим
людям, які вливаються в нашу
університетську сім’ю, бажаємо
на важкій, але прекрасній до�
розі професійного і грома�
дянського зростання, міцного
здоров’я, успіхів і всіляких га�
раздів. Хочу окремо привітати
колишніх студентів університету
«Східний світ» і Київського пе�
дагогічного коледжу при цьому
університеті, які повним скла�
дом увійшли в нашу сім’ю!

Формування контингенту
студентів Університету «Украї�
на» проходило у 2012 році, як і в
минулі два попередні роки,
складно. Ці труднощі для нас
обумовлені першочергово не�
рівними можливостями роз�
поділу державного замовлення
на підготовку фахівців для дер�
жавних і недержавних вищих
навчальних закладів. Останні,
як відомо, практично виключені
з цього процесу. Ну і, звичайно
ж, дається взнаки незадовільна
демографічна ситуація в Ук�
раїні.

Тим цікавіше оцінити набір
до університету в цьому році, з
якого у найближчому май�
бутньому ми розраховуємо
отримати поповнення еліти ук�
раїнського суспільства.

Набір на всі освітньо�ква�
ліфікаційні рівні денної форми

навчання у 2012 році становить
у цілому по університету 5000
осіб, у тому числі на І курс 1050
вступників. На заочну форму
навчання прогнозується, у т.ч.
на І курс 1700 осіб. Таким чи�
ном, на 1.10.2012 року контин�
гент студентів Університету «Ук�
раїна» становитиме близько
25000 осіб, що на 2% більше, а
по базовій структурі – 9000 сту�
дентів, що на 4% більше, ніж у
2011 році.

Мені хочеться щиро подяку�
вати студентам, їхнім батькам,
родичам, спонсорам, усім сим�
патикам Університету «Ук�
раїна», які прийшли саме до на�
шого навчального закладу, по�
долавши важку дорогу пошуку,
сумнівів і прийняття рішення.

З повною відповідальністю
хочу запевнити Вас, шановні
колеги, – Ви не помилилися!
Таке запевнення базується, в
першу чергу, на вже досягнуто�
му сьогодні рівні розвитку на�
шого закладу.

До ваших послуг усі можли�
вості Відкритого міжнародного
університету розвитку людини
«Україна», який динамічно роз�
вивається. Це недержавний ви�
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Новому поповненню — глибокі знання,
справді патріотичне виховання

щий заклад освіти, але він –
безприбутковий, у ньому немає
дивідендів, його співробітники
– не заробітчани, а орачі на
освітянській ниві. Університет
«Україна» сьогодні – це вищий
навчальний заклад, де ство�
рюється сучасна матеріально�
технічна база.

Відкритий у минулому на�
вчальному році Україно�корей�
ський інформаційний центр є
двадцять дев’ятою структурою у
світі. Він дасть можливість не
тільки стрімко підняти якість
підготовки наших фахівців, але
й покращити комп’ютерну осві�
ту киян.

Університетське містечко,
розташоване по вул. Львівсь�
кій, 23, стає окрасою західної
частини столиці нашої держа�
ви. Спектр із 45 спеціальностей
охоплює найбільш конкуренто�
спроможні на ринку праці про�
фесії. Зміст навчально�вихов�
ного процесу визначено на ос�
нові новітніх досягнень педа�
гогіки і з урахуванням нових
державних стандартів, передо�
вого досвіду кращих не лише
вітчизняних, а й закордонних
вищих навчальних закладів.

Навчально�виховний процес
забезпечує досвідчений профе�
сорсько�викладацький склад.
Понад 75% наших професорів,
докторів, кандидатів наук
мають державні нагороди та
відзнаки.

В університеті розвивається
сучасна наука, яка органічно
поєднується з навчальним про�
цесом. Продовжується створен�
ня студентських навчально�на�
уково�виробничих підрозділів,
є напрацювання світового рів�
ня, пов’язані з екологією, водо�
очисткою та водопідготовкою,
лікуванням онкозахворювань,
нанотехнологіями, створенням
надпотужних комп’ютерів та
захистом інформації.

Наш університет включився у
підготовку кадрів вищої квалі�
фікації. Протягом 2011/2012 на�
вчального року в Університеті
«Україна» було відкрито 5 спе�
ціалізованих учених рад за
10 спеціальностями для захисту
кандидатських дисертацій, а
дві з них – юристи й економісти
– мають статус докторських
спеціалізованих учених рад.
За період існування цих рад
було захищено 64 кандидатські
та 2 докторські дисертації.

Професорсько�викладаць�
кий склад, студентство універ�
ситету живуть повнокровним,
напруженим і цікавим життям.
Наукові дослідження й конфе�
ренції, фестивалі, олімпіади,
спартакіади й туристичні похо�
ди є органічною складовою
навчально�виховного процесу.

В результаті за 14 років
Університет «Україна» випустив
102219 фахівців. Серед них є
уже члени Спілки письменників
України, члени Спілки жур�
налістів України, засновники
низки фірм, працівники дер�
жавних і банківських установ,
які обіймають високі посади.
Одним словом, вони впевнено
презентують себе на ринку
праці як самодостатні фахівці.

Серед студентів університету
та його випускників 17 пара� та
дефлімпійських і 3 олімпійські
чемпіони, які мають по кілька
урядових нагород.

А в цьому році на Всесвітній
олімпіаді у Лондоні студентка
5 курсу зі спеціальності «Фізич�

Виступ Президента університету П. М. Таланчука 31 серпня 2012 р.



на реабілітація» Луцького інсти�
туту Христина Стуй стала брон�
зовою призеркою в естафеті
4х100 м. Також бронзовою при�
зеркою на цій олімпіаді у
потрійному стрибку стала Ольга
Солодуха – студентка 5 курсу зі
спеціальності «Правознавство»
Університету «Україна».

Два слова про міжнародну
співпрацю. Університет «Украї�
на» має понад 120 угод про
співпрацю з іноземними ор�
ганізаціями, активно підтримує
створення Міжнародної Асо�
ціації інклюзивної освіти. Зап�
роваджені програми з отри�
мання подвійних дипломів з
Шауляйським університетом
(Литва) й університетом Вістула
(Республіка Польща). Студенти
вже навчаються за цими прог�
рамами.

Університет цілеспрямовано
працює над розширенням сфе�
ри свого впливу. Результатом
цих зусиль є участь Університе�
ту «Україна» у Всесвітньому
конкурсі учнів із 5 країн (взяло
участь понад 4000 учнів Ук�
раїни), проведення на базі
Університету «Україна» проце�
дури зовнішнього незалежного
оцінювання, організація аспі�
рантури для талановитих учнів
середньої школи тощо.

Але університет живе не тіль�
ки здобутками сьогодення. Він
упевнено дивиться у майбутнє.
З цією метою колектив присту�
пає до розробки і здійснення
«Комплексної програми роз�
витку Університету «Україна»
на 13 років (2013�2025рр.) із
розбивкою на три етапи:

– перший, чотири роки –
2013�2016 роки;

– другий, теж чотири роки –
2017�2020 роки;

– третій, п’ять років – 2021�
2025 роки.

Виконання цієї програми
дозволить створити освітнє се�
редовище світового рівня, яке
здатне генерувати професійну
еліту для найважливіших галу�
зей економіки та гуманітарної
сфери шляхом магістерської
підготовки в партнерстві із про�
відними університетами світу і
виробничими структурами.
Практично це означає, що Уні�
верситет «Україна» буде виве�
дений спочатку в число найкра�
щих вітчизняних ВНЗ, а потім і
на світову освітянську орбіту.

Шановні колеги!
Із практики добре відомо, що

суть навчально�виховного про�
цесу великою мірою визнача�
ють три фактори або компонен�
ти: високоякісна професійна

підготовка, виховання любові
до своєї Вітчизни – всепроника�
ючого патріотизму і знання, ко�
му державної, а кому ріднодер�
жавної, але української мови!

Що стосується першого ком�
понента – високоякісної про�
фесійної підготовки майбутніх
фахівців, – то цей процес
цілком і повністю здійснює ВНЗ,
і він несе відповідальність за
якість. Цей фактор був та зали�
шається у нашому університеті
пріоритетом номер один.

Успішне ж забезпечення ви�
конання двох інших компонент
залежить також від держави і
суспільства, ну і, звичайно ж,
від навчального закладу.

Ця обставина покладає на
професорсько�викладацький
склад додаткову відповідаль�
ність за виховання своїх випу�
скників як патріотів саме Ук�
раїнської держави. Така вимо�
га випливає з того, що для ре�
конструкції держави потрібні
справжні патріоти України,
спроможні, як говорили в сиву
давнину, «положить живот
свой за други своя». Лише вони
зможуть уникнути, отримавши
владу, спокуси чергового розк�
радання країни та формування
корупційних схем.

2012 рік є роком виборів до
Верховної Ради, і Університет
«Україна» як просвітницька ус�
танова патріотичного держав�
ницького спрямування не може
і не повинен стояти осторонь
тих подій, які мають місце у
зв’язку з цим сьогодні у нашому
суспільстві.

Зі сказаного випливає для
всіх нас надзавдання – навчи�
тися виявляти і виявити всіх
політичних демагогів, прой�

дисвітів, брехунів і шахраїв в
українському політичному жит�
ті і жодного з них не обрати на
виборах у жовтні 2012 року до
Верховної Ради.

Для того, щоб Україна стала
успішною на фоні Європи, не�
обхідно, щоб швидкість її про�
сування у майбутнє була наба�
гато більшою швидкості лікві�
дації своєї відсталості. Відтак
необхідні відповідні поводирі.
Тож давайте віднайдемо їх і
приведемо до влади!

Але свято є свято, а робота є
роботою. Правда, усвідомлен�
ня плідності своєї праці є одним
із найкращих задоволень, і тоді
кажуть, що на роботу йдуть, як
на свято.

Хто був студентом, той знає,
що студентські роки найкращі в
житті людини, бо вони по�
в’язані з радістю пізнання і ду�
ховного зростання.

Шановні друзі!
Ми постійно відчуваємо ува�

гу і допомогу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України у впровадженні новіт�
ніх освітніх технологій та фор�
муванні спектра спеціальнос�
тей. Щира подяка керівництву
Міністерства праці та соціаль�
ної політики, Фонду України
соціального захисту інвалідів,
його регіональному відділенню
в м. Києві за їхню постійну
участь у розв’язанні наших про�
блем. Низький уклін народним
депутатам України за їхню
співучасть, поради і допомогу в
розвитку Університету «Україна».

Ми щиро раді нашим гостям
– першому Президенту неза�
лежної України після здобуття
нею незалежності у 1991 році
(1991�1994) Кравчуку Леоніду

Макаровичу, народно�
му депутату Білорусу
Олегу Григоровичу – Го�
лові комітету Верховної
Ради України у закор�
донних справах, Голові
Піклувальної Ради на�
шого університету.

Хочу з приємністю
повідомити, що до нас
на свято сьогодні завітав
керуючий Київським ре�
гіональним відділенням
Фонду України соціаль�
ного захисту інвалідів
В. В. Москаленко

Вітаємо їх!
І насамкінець, я хочу

щиро подякувати дип�
ломатам, державним
посадовцям, представ�
никам культури, мисте�
цтва і бізнесу, які заціка�
вилися нашим вузом і
були його гостями. Це,

передусім, посол Китайської
Народної Республіки в Україні
пан Чжан Сіюнь (перебував в
університеті близько трьох го�
дин), посол Республіки Півден�
на Корея пан Кім Ін Цжун,
народний депутат України
В. Д. Бондаренко, депутат Київ�
ської міської ради, голова пос�
тійної комісії з питань культури
та туризму О. М. Бригинець,
директор Департаменту Мін�
соцполітики Г. Г. Жуковська,
генеральний директор Гене�
ральної дирекції обслуговуван�
ня іноземних представництв
Київської міськради П. О. Кри�
вонос, народна артистка Ук�
раїни, Герой України Ада Ро�
говцева, бізнесмен, мільярдер
Моххамед Захур, відомий фут�
боліст, а нині тренер Сергій
Ребров.

Всі ці відвідини свідчать про
всезростаючий інтерес до Уні�
верситету «Україна», а з іншого
боку – вони дали позитивні пош�
товхи для подальшого розвитку
нашого навчального закладу.
Низький уклін усім Вам за це!

Шановні батьки наших сту�
дентів, родичі та близькі! Ви –
наше основне джерело фінан�
сування діяльності, нових за�
думів і проектів. За умови
об’єднання ваших зусиль і зу�
силь колективу Університету
«Україна» на нас чекає спільний
успіх – ваші діти стануть чудо�
вими людьми, висококласними
фахівцями, патріотами Ук�
раїни.

Хай живе Велика Україна –
наша Батьківщина!

Хай живе «мала Україна» –
наш Університет!

Слава Україні!
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Зацікавлена розмова двох президентів: 
України (1990�1994 рр.) Л. М. Кравчука (ліворуч) 

та Університету «Україна» П. М. Таланчука
Фото В. ТАРАСОВА
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Подолання наслідків фінан�
сово�економічної кризи, диктує
здійснення тепер та в коротко�
строковій перспективі такої по�
точної державної економічної
політики в Україні, що забезпе�
чить ріст обсягів виробництва
та реальних доходів населення,
зменшення кількості безробіт�
них, поступове здорожчення
національної валюти, покра�
щення роботи в банківській
системі (збільшення депозит�
них вкладів, кредитування еко�
номіки тощо), збільшення об�
сягів зовнішньоекономічних
операцій, зменшення дебі�
торської та кредиторської за�
боргованості тощо, і на цій ос�
нові збільшення доходної час�
тини Державного та місцевих
бюджетів. Незважаючи на кри�
зу, у 2011�2012 рр. відмічається
зростання практично з усіх по�
казників, що характеризують
розвиток економіки України,
але цього є недостатньо.

Крім цього, в умовах розба�
лансування економічної систе�
ми та значного уповільнення
темпів її розвитку цілком вип�
равданою є реакція держави
щодо проведення політики
«жорсткого» державного регу�
лювання, спрямованої на подо�
лання негативних наслідків
фінансово�економічної кризи
та стабілізацію економічної си�
туації в країні. Урядові рішення,
що розробляються та впровад�
жуються в рамках антикризо�
вих програм, інколи мають не�
популярний характер і, відпо�
відно, викликають протест у
певних категорій економічних
агентів та населення. Різкі захо�
ди, такі, наприклад, як підви�
щення тарифів на товари (пос�
луги) суб’єктів (природних мо�
нополій) та для населення або
ж скорочення соціальних прог�
рам для окремих категорій
населення підвищують рівень
соціально�економічної напруги
в суспільстві, що є природною
та прогнозованою реакцією на
непопулярні «вольові» урядові
рішення. Викликає серйозну
тривогу у населення економічна
ситуація, яка може скластися у
країні після проведення ви�
борів народних депутатів до
Верховної Ради України. За

оцінками багатьох науковців,
після виборів прогнозується
здешевлення національної ва�
люти, скорочення соціальних
програм, високі темпи інфляції
тощо, і на цій основі падіння
обсягів виробництва, а це зна�
чить, що в середньостроковій
перспективі ці заходи підвищу�
ють імовірність виникнення
більш серйозних проблем,
таких, наприклад, як зростання
недовіри з боку населення до
дій різних гілок влади, банків�
ської системи, національної
грошової одиниці, зниження
інвестиційної привабливості
економіки країни тощо. Якщо ж
зазирнути в історію розвитку
будь�якої економічної системи,
можна знайти непоодинокі
факти повернення до еконо�
мічних режимів більш лібе�
рального характеру. Отже, ак�
туальність розробки та впро�
вадження заходів, спрямова�
них на стабілізацію економічної
ситуації у середньостроковій
перспективі на сьогоднішньому
етапі, є досить важливою.

Мних Микола Володими(
рович доктор економічних
наук, професор: 

– Традиційно вважається, що
одним із найбільш ефективних
та керованих важелів управ�

ління економі�
кою, що має у
своєму розпо�
рядженні Уряд, є
б ю д ж е т н о � п о �
даткова політика.
Поясненням цьо�
му може бути,
зокрема, те, що
будь�які заходи,
що вживаються у
цій сфері, а та�
кож ефекти від їх
у п р о в а д ж е н н я
можуть більш�
менш точно вимі�
рюватись у кіль�
кісному виразі
( г р о ш о в і й
формі). Крім то�
го, ефективність
державного ре�
гулювання еко�
номіки із вико�
ристанням бюд�
жетно�податко�
вих заходів та

способи його підвищення вже
давно перебувають у сфері
інтересів науковців та прак�
тиків. Слід відмітити, що за цей
період накопичений неабиякий
практичний досвід та значна
кількість теоретичних розро�
бок, які дозволяють більш упев�
нено проводити відповідні век�
тори урядової політики. Так,
наприклад, підвищення ставок
оподаткування завжди стиму�
люватиме зростання бюджет�
них доходів, з одного боку, з
іншого – розвиток «тіньового»
сектора економіки. Фінансу�
вання дефіциту бюджету за ра�
хунок нарощування рівня дер�
жавного боргу лягає додатко�
вим тягарем на майбутні по�
коління та негативно впливає
на рейтинг країни. А от збіль�
шення обсягів бюджетного
фінансування завжди позитив�
но сприймається головними
розпорядниками бюджетних
коштів, стимулює їхню ак�
тивність у певному виді діяль�
ності, а також активність їхніх
контрагентів. У випадку ж ско�
рочення обсягів бюджетного
фінансування спостерігається
зворотна ситуація. Таким чи�
ном, комбінуючи основні ва�
желі бюджетно�податкової по�
літики, Уряд може оперативно

реагувати на поточні зміни в
економічній системі.

Однак, подібні «маневри»,
обмеження щодо застосування
яких, до речі, затверджуються
на законодавчому рівні в рам�
ках базових та спеціальних за�
конів із питань бюджету та опо�
даткування, що впроваджують�
ся протягом одного бюджетно�
го періоду, інколи призводять
до підвищення рівня напруже�
ності у бюджетно�податковій
сфері. Крім того, вони практич�
но завжди мають побічні ефек�
ти негативного характеру. У
зв’язку з цим, у процесі розроб�
ки та впровадження швидких
заходів щодо стабілізації еко�
номічної ситуації необхідно од�
ночасно розглядати та корегу�
вати середньострокові програ�
ми економічного розвитку, в
рамках яких передбачати
пріоритети процедури поступо�
вих трансформацій існуючих та
запровадження нових фіскаль�
них інструментів.

Досвід державного управ�
ління свідчить, що «жорсткі»
адміністративні заходи дер�
жавного регулювання еконо�
міки матимуть позитивний
ефект лише у короткостроковій
перспективі. В подальшому ця
практика, скоріше за все, обу�
мовлюватиме зростання тіньо�
вого сектора економіки відпо�
відно і, відповідно, зменшення
офіційного. А вповільнення
темпів росту бюджетних до�
ходів, що слід очікувати в ре�
зультаті падіння темпів росту
обсягів виробництва, зокрема у
легальному секторі економіки,
підвищуватиме напруженість у
бюджетно�податковій сфері,
обумовлюватиме скорочення
обсягів фінансування держав�
них видатків та нарощення дер�
жавного боргу тощо.

Поточна економічна ситуація
в Україні зобов’язує розробля�
ти та впроваджувати заходи
стабілізаційного характеру й у
сфері оподаткування. В першу
чергу, необхідно розробити
систему заходів щодо вдоско�
налення податкового законо�
давства, які узгоджуватимуться
у часі зі станом національної
економічної системи. Тобто,
поточна податкова політика

Слово — науковцю Збільшення доходів 
державного та місцевого бюджетів

можливе в сучасних економічних умовах
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має бути орієнтована на стиму�
лювання підприємницької ак�
тивності за умови збереження
відповідного рівня бюджетних
надходжень, необхідного для
фінансування пріоритетних бюд�
жетних програм. На жаль, прий�
няття Податкового Кодексу Ук�
раїни не вирішило цих проблем,
а можна сказати, оминуло їх.

На мою думку, одним із таких
базових напрямів реформуван�
ня податкового законодавства
на сьогоднішньому етапі роз�
витку економічної системи мо�
же бути зниження ставок опо�
даткування загальнодержавних
податків у комплексі із заходами
щодо підвищення ефективності
їх адміністрування, а також пос�
тупового переміщення податко�
вого навантаження з мобільних
факторів виробництва (капітал
та праця) на немобільні (земля,
природні ресурси), а також спо�
живання окремих видів товарів,
рентабельність виробництва
яких значно перевищує середній
рівень рентабельності по про�
мисловості України в цілому або
виробництво яких завдає шкоди
навколишньому середовищу, а
споживання є шкідливим для
здоров’я людини. В контексті
викладеного, актуальності набу�
вають питання щодо вдоскона�
лення механізму справляння
платежів (податків) і на цій ос�
нові суттєвого збільшення до�
ходів Державного та місцевих
бюджетів.

Одним із нагальних заходів із
ефективного формування до�
ходної частини Державного
бюджету є зміна механізмів опо�
даткування прибутку під�
приємств (суб’єктів підприєм�
ницької діяльності), що полягає
у виведенні із собівартості про�
дукції та віднесення на прибу�
ток, що залишиться у розпоряд�
женні суб’єктів підприємницької
діяльності, витрат на оплату
праці адміністративного та обс�
луговуючого персоналу, а також
інших витрат на утримання цієї
категорії осіб (водії, службовий
транспорт, няні, кухарі, служ�
ниці тощо). Таким чином, на
вартість зазначених витрат збіль�

шиться оподаткований дохід і су�
ма податку суттєво збільшить до�
ходи бюджетів усіх рівнів.

Наступною, досить актуаль�
ною проблемою, залишається
проблема ефективного вико�
ристання земельних ресурсів, а
також надр землі. Є необхід�
ність упровадження земельної
ренти з власників та орендарів
землі. Рента як плата за землю
повинна бути введена в за�
лежність від родючості землі, а
також рента за користування
надрами відповідно до гео�
логічних особливостей і умов
експлуатації корисних копалин.
Діюча система орендної плати
за оренду землі є неефективною
й не відображає цілей і реалій
використання землі з боку дер�
жави, а також власників паїв,
оскільки здійснюється на до�
говірних умовах. Ефект надпри�
бутків, які отримуються оренда�
рями в залежності від родючості
землі практично не враховують�
ся, а також не вирішується ос�
новне – питання підтримання
родючості землі.

Крім цього, незважаючи на
значну кількість досліджень і
наукових публікацій, присвяче�
них проблемам природно�ресу�
рсної ренти, а також спроб
практичної реалізації пропо�
зиції щодо вдосконалення ме�
ханізму справляння платежів за
видобуток корисних копалин, і
на сьогоднішній лишається низ�
ка невирішених питань, що є ак�
туальними для України і потре�
бують практичного впровад�
ження щодо підвищення рівня
ефективності функціонування
системи платежів за видобуток
корисних копалин, приведення
механізму їх обчислення до
принципів рентного доходу.

У даній ситуації одним із ос�
новних термінових завдань,
вирішення якого залишається
актуальним і має виключно
практичне значення для будь�
якої економічної системи, є еко�
номічно обґрунтоване виділен�
ня рентної складової із доходу
(прибутку), що утворюється в
результаті використання факто�
ра виробництва (природного

ресурсу). Друге завдання, що
фактично є похідним від першо�
го, полягає у забезпеченні опти�
мальної для суспільства про�
порції розподілу природо�ресу�
рсної ренти між державою та ко�
ристувачем природних ресурсів.
Ці завдання, вирішення яких
спрямовано в кінцевому підсум�
ку на забезпечення трансфор�
мації природно�ресурсної ренти
в інвестиційні ресурси держави
та її поступового перетворення
на потужний чинник економічно�
го зростання, як правило, ре�
алізуються у системі бюджетно�
податкового регулювання. 

Крім цього, основним зав�
данням розвитку системи рент�
них відносин у природокорис�
туванні є вдосконалення норма�
тивів збору та механізму справ�
ляння платежів на основі
об’єктивних оцінок продуктив�
ності ресурсних джерел та ди�
ференціації рентної плати за
якісними, кількісними і просто�
ровими ознаками, а також із
урахуванням заподіяння шкоди
природним ресурсам і можли�
вості їх відтворення. На мою
думку, в Україні природно�ре�
сурсну ренту слід впровадити як
плату за використання природ�
них ресурсів (або їх ціну), що є
формою реалізації економічних
відносин між власником при�
родних ресурсів, державою у
тому числі, й суб’єктами госпо�
дарської діяльності, що здійс�
нюють їх експлуатацію. Така
плата є засобом вилучення час�
тини абсолютного і додаткового
доходів надрокористувачів, яка
формується при використанні
обмежених або кращих за
якістю природних ресурсів, а та�
кож земельної ренти як плати за
родючість землі.

Запровадження в 1994 році
система ренти за спеціальне ви�
користання надр землі вияви�
лась досить неефективною, в
результаті чого до доходів Дер�
жавного та місцевих бюджетів
до сих пір надходять мізерні су�
ми, незважаючи на великі
масштаби геологорозвідуваль�
них робіт та видобуток корис�
них копалин.

Світовий досвід та наукові
дослідження українських уче�
них пропонують різні механіз�
ми справляння ренти (платежів
за використання природних ре�
сурсів), але суть їх зводиться до
єдиного, що є способом вилу�
чення абсолютного і додатко�
вого доходу надрокористува�
чів. З цією метою слід забезпе�
чити:

– здійснення переходу на но�
ву систему справляння всіх
природно�ресурсних платежів,
що базуватиметься на принципі
рентного доходу;

– підвищення рівня відпові�
дальності та зацікавленості ор�
ганів місцевого самоврядуван�
ня щодо повноти вилучення
рентних платежів на користь
держави на основі розподілу
державної частки природно�
ресурсної ренти між бюджета�
ми відповідного рівня із ураху�
ванням необхідності фінансу�
вання регіональних екологіч�
них та інвестиційно�іннова�
ційних програм;

– забезпечення компенсації
втрат органів місцевого самов�
рядування внаслідок зменшен�
ня площ земельних угідь, погір�
шення екологічної ситуації в
регіонах у результаті здійснен�
ня видобутку вуглеводневої си�
ровини.

Отже, враховуючи ситуацію,
яка сьогодні склалася з вико�
ристанням надр землі, а також
земельних ресурсів, вищезазна�
чене надасть можливість суттєво
поповнити доходну частину
Державного бюджету та встано�
вити контроль за ефективним
використанням надр землі. Зап�
ропоновані заходи поповнення
Державного бюджету є відоми�
ми у світовій практиці і реалі�
зація їх в Україні збільшить до�
ходи Державного та місцевих
бюджетів від 8 до 12 відсотків, і
ці кошти можуть бути реально
спрямовані на реалізацію соціа�
льних програм, докорінне по�
ліпшення земельних ресурсів та
інвестиційних програм.

Ігор ОЛЕКСАНДРОВ,

журналіст

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Відбулася конференція трудового колективу університету. Її учасники обговорили підсумки роботи у 2011�2012 навчальному році і

завдання на 2012�2013 навчальний рік.
З доповіддю виступив проректор університету з політичних комунікацій В. М. Бебик. В обговоренні доповіді взяли участь Президент

університету П. М. Таланчук, директор інституту права і суспільних відносин В. В. Галунько, заст. директора Кіровоградського інституту
розвитку людини з наукової роботи Т. Т. Дмитренко, начальник наукової частини базової структури університету Г. Ф. Нікуліна,
президент студентського самоврядування базової структури ВНЗу Владислав Мишківський, ректор Карпатського інституту
підприємництва С. А. Товканець, директор Інституту філології та масових комунікацій Н. В. Барна та директор Інституту економіки та
менеджменту М. В. Мних.

Із розглянутого питання прийнято розгорнуту постанову. 
Детальний звіт про роботу конференції буде опубліковано в наступному номері газети.
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З 23 по 25 серпня у столиці
Росії – Москві, на базі Мос�
ковського державного гумані�
тарно�економічного інституту
відбувся IV Міжнародний фес�
тиваль творчості інвалідів
«Життя безмежних можливос�
тей». Організатором фестивалю
виступив Московський дер�
жавний гуманітарно�економіч�
ний інститут разом із Міністер�
ством освіти і науки Російської
Федерації та Департаментом
освіти м. Москва. Фестиваль
підтримали такі компанії, як
Turkish Airlines, SAP, Shneider
Electric, виробник інвалідних
візків активного типу – ком�
панія «Катаржина».

Учасниками фестивалю стали
підлітки та молоді люди з особ�
ливими потребами від 14 до 25
років. Список міст, які представ�
ляли молоді таланти, був до�
сить широким – це і Москва, і
Тамбов, і Рязань, і Красноярсь�
кий, Хабаровський, Алтайсь�

кий краї та багато ін. міст Росії.
Були також учасники з України,
Білорусі, Азербайджану та ін.
держав. Фестивальних номі�
націй, за якими виступали учас�
ники, було дуже багато. Це,
зокрема, «Вокальне виконан�
ня», «Художнє слово», «Пам’яті
Мусліма Магомаєва», «Інстру�
ментальне виконання» та бага�
то інших.

Також були визначені певні
призи від спонсорів та керів�
ництва МДГЕІ. Щодо самого
інституту, то до минулого року

він був відо�
мий як Мос�
к о в с ь к и й
державний
соціально�
гуманітар�
ний інститут.
У травні 2011
року нака�
зом міністра
освіти і науки
Росії інститут
змінив наз�
ву.

Ф е с т и �
в а л ь н а
п р о г р а м а
була дуже
насиченою,
хоч і прохо�
дила у стис�
лий термін.
За два дні
члени до�
сить вимог�
ливого журі
ознайоми�
лися з
т в о р ч і с т ю
учасників і
під час вис�
тавки, і під
час конкурс�
них вис�
тупів. Тала�
новитої мо�
лоді зібра�
лося на фес�
тивалі дуже
багато, але

конкурс є конкурс, тож день 24
серпня став для учасників
кульмінаційним – відбулися
церемонія оголошення пере�
можців із врученням заслуже�
них нагород та гала�концерт.

Усім відомо, що 24 серпня
Україна відзначає День неза�

лежності. І саме в цей день були
оголошені результати фестива�
лю. Приємно відмітити, що ук�
раїнська делегація, яку предс�
тавляли студенти ВМУРОЛ «Ук�
раїна», зробила досить
приємний подарунок як великій
Україні, так і малій – нашому
університету. Наші учасники
здобули дуже багато призів і
нагород. Це і Гран�прі у
номінації «Вокальне виконан�
ня» (Світлана Патра), і звання
дипломанта (Світлана Патра) та
лауреата (Вікторія Скрипник) у
номінації «Художнє слово», і
спеціальний приз від компанії
Shneider Electric, який дістався
нашим танцюристам – Михай�
лу Савельєву та Наталі Безпа�
ловій. Вони виступили на фес�
тивалі поза конкурсом. Таким
от видався День незалежності
України для студентів Універси�
тету «Україна» – хвилюючим і
радісним, сповненим гордості
за себе, товаришів і наш універ�
ситет.

Іншими переможцями IV Між�
народного фестивалю творчості
інвалідів «Життя безмежних
можливостей» стали, зокрема,

такі молоді таланти:
1. М. Коптілов («Винахо�

ди та комп’ютерні розроб�
ки»);

2. Г. Модягін («Художнє
слово»);

3. М. Талибов («Пам’яті
Мусліма Магомаєва»);

4. П. Григор’єв («Ху�
дожня творчість»);

5. О. Антонов («Танцю�
вальне виконання»);

6. О. Рижиков («Інстру�
ментальне виконання») та
ін.

Крім Гран�прі, на фести�
валі вручали й інші призи.
Так, приз від ректора
МДГЕІ В.Д. Байрамова от�
римала В. Данілова, один
із призів від компанії
Turkish Airlines дістався
А. Гусейновій, ще один
приз від Shneider Electric
(загалом їх було три)
дістався Н. Ахметову, по�
дарунок від компанії «Ка�
таржина» отримав М. Та�
либов. Лауреатами та дип�
ломантами «Життя необ�
межених можливостей»

стали, зокрема, С. Бочаров,
М. Ушакова, О. Сафонова,
А. Краснопьоров, Н. Цвєткова,
В. Зайцев, В. Данілова і багато�
багато інших талановитих мо�
лодих людей, яких об’єднували
не лише обмеження здоров’я, а
й велика любов до творчості та
мистецтва.

Ще одним подарунком, який
дістався абсолютно всім учас�
никам фестивалю, був гала�
концерт, на якому були предс�
тавлені номери переможців та
учасників фестивалю. Закінчив�
ся цей хвилюючий та чарівний
день веселою дискотекою, а
наступного дня відбулася ціка�
ва екскурсія по Москві. Була
можливість відвідати Червону
площу та Воробйові гори.

Фестиваль «Життя необме�
жених можливостей» закінчив�
ся, однак він продовжує жити в
серці кожного учасника, який,
можна з упевненістю сказати,
повіз додому не лише певні
призи, але й чудові враження,
нові знайомства та хороші спо�
гади.

Світлана ПАТРА,

студентський медіа�центр

Чудовий подарунок до ДняЗнай наших!

незалежності Батьківщини

Учасниця фестивалю Ольга КОЗЛЮК

Співає Олена КОВТУН
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Дуже часто трап�
ляється, що дитяче за�
хоплення стає справою
всього життя. Полюб�
лять хлопчик чи
дівчинка якесь заняття,
припаде воно їм до
вподоби, як кажуть, до
душі, от і одержує
суспільство танцюрис�
та, співака, лікаря, вчи�
теля, спортсмена… Ди�
тячі захоплення можуть
змінюватись. Випадко�
во і невипадково, під
впливом обставин,
друзів, родичів, моди.
Зрештою причин бага�
то, як і безліч професій,
занять.

Він у дитинстві за�
хоплювався танцями. А
потім вибрав, на його
погляд, більш чоловіче
заняття – спорт. А в нь�
ому – футбол, який в
Україні давно вже став
спортом №1. Із тепло�
тою і вдячністю згадує
Сергій Ребров – а саме
про нього буде наша розповідь
– поведінку матері в ті вже не
такі далекі, але й не такі близькі
роки. Вона із розумінням поста�
вилась до вибору сина,
вирішивши, що час усе розста�
вить на свої місця. Стане нове
захоплення Сергія дуже серйоз�
ним чи ні, полюбить син футбол
надовго чи все закінчиться од�
ним�двома місяцями або навіть
одним�двома роками.

Футбол Сергій Ребров обрав
свідомо, швидко зрозумівши,
що це його покликання. А далі
був такий же шлях у великий
спорт, як у багатьох його ровес�
ників. Наполегливі, майже що�
денні заняття, відмова від ба�
гатьох дитячих, підліткових та
юнацьких спокус. І в тому, що
став відомим футболістом, зав�
дячує не тільки природним
здібностям (а вони були не
кращі, ніж у багатьох ровес�
ників), а й старшим наставни�
кам – тренерам, передусім.

От із такою людиною і зуст�
рілися нещодавно студенти та
працівники нашого університе�
ту. Зустріч відбулася за ініціати�
ви керівника клубу «Обличчям
до обличчя», старшого викла�
дача навчального закладу,
помічника Президента універ�
ситету О. С. Кривоносова.
Олександр Сергійович і вів
програму засідання клубу.

В цьому йому допоміг праців�
ник прес�агентства київського
«Динамо» Кирило Бойко.

Поки гість знайомився з
університетом, його аудито�
ріями, кабінетами, присутні пе�
реглянули документальні стріч�
ки про київське «Динамо» й од�
ного із найкращих нападаючих
клубу Сергія Реброва. Тож, ко�
ли відомий у недавньому фут�
боліст, а сьогоднішній тренер
Сергій Ребров зайшов до ауди�
торії, публіка встигла пригадати
найяскравіші епізоди зі спор�
тивного життя улюбленця ба�
гатьох уболівальників України.

Зустріч одразу ж почалась із
запитань до гостя і його досить
розлогих і водночас відвертих
та конкретних відповідей. Сто�
сувались запитання, переваж�
но, футбольного минулого
Сергія Костянтиновича, тепе�
рішньої роботи в клубі, перс�
пектив «Динамо» на внутрішнь�
ому чемпіонаті і на міжнародній
арені. Як не дивно, активніши�
ми були студентки і працівниці
університету, яких цікавили не
лише майбутнє сина Сергія Реб�
рова, а й чисто спортивні мо�
менти успішної біографії гостя.

Повторюсь, але знову під�
креслю: відомий спортсмен і
сьогоднішній тренер був дуже
відвертим та щирим. Він, зок�
рема, визнав, що і в Англії, і в

Туреччині, де йому довелось
виступати за провідні футбольні
клуби цих країн, дуже сумував
за Україною. Навіть у російській
Казані, здавалось би, набагато
ближчій за менталітетом і зви�
чаями, хотілось частіше про�
відувати рідну землю, де наро�
дився та виріс, визначився у
житті й спорті.

Студентській молоді Сергій
Костянтинович побажав успіхів
у навчанні, особистого щастя.
А розповідаючи про своїх юних
підопічних, зазначив, що не всі
вони, на жаль, повністю відда�
ються спорту. Дехто вважає го�
ловним не те, що він особисто
віддасть футболу, а те, що фут�
бол має дати йому. Через
егоїзм, невміння, а найбільше
небажання сповна реалізувати
свої здібності футбол, як і зага�
лом увесь вітчизняний спорт,
чимало втрачає. Скільки зага�
лом дуже перспективних фут�
болістів так і не стали із суто
суб'єктивних причин такими,
якими могли б стати. Якби, на�
самперед, були завжди і в усьо�
му вимогливими до себе, са�
мокритичними, брали приклад
зі старших людей, котрі завдяки
своїй повсякденній праці,
вмінню переборювати неспри�
ятливі обставини чи труднощі
добивались успіхів у спорті,
зокрема, і в житті загалом.

Багатьох присутніх цікавило,
чи зможе київське «Динамо»
повернути лідерство на внут�
рішньому чемпіонаті, чи є у ки�
ян перспективи в Лізі чемпіонів. 

Сергій Ребров запевнив слу�
хачів, що в команді все робить�
ся для того, щоб виступати як�
найкраще, уникнути помилок,
які допускались у комплекту�
ванні, у виховній і тренувальній
роботі.

А далі було вручення всім ба�
жаючим клубних журналів про
київське «Динамо» з автогра�
фами Сергія Реброва, фотогра�
фування біля університету.

Та чи не найбільше ця зуст�
річ запам'ятається двом студе�
нткам, запитання яких були
визнані найцікавішими. Їм бу�
ло вручено майку та футболь�
ний м’яч, звичайно, з автогра�
фами відомого футболіста і
тренера.

Футболкою з автографами
футболістів та тренерів київсь�
кого «Динамо» поповнився і
музей нашого університету.

Анатолій УРБАН

На знімку:
Сергій РЕБРОВ

серед шанувальників 
його таланту.

Фото Оксани ВАХОВИЧ

Наші гості Якщо вибір, то на все життя
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Тероризм – будь він міжна�
родним чи локальним, теро�
ризмом органів влади чи
опозиційних груп – завжди
розцінюється як надзвичайно
загрозливе суспільне явище.
Тому він привертає прискіпли�
ву увагу фахівців найрізно�
манітніших наукових спряму�
вань. Досить сказати, що по�
няття жаху (а terrot з латини й
перекладається як жах) у на�
уковий обіг увів ще Аристо�
тель, для позначення почуття,
яке оволоділо глядачами під
час перегляду трагедії у театрі.
Тоді це був жах перед небут�
тям, що його майстерно пока�
зали артисти, створивши ат�
мосферу хаосу й роз�
рухи [4].

Мета: розгляд дослі�
джень, що проводять�
ся навколо визначення
і загроз, пов'язаних із
таким глобальним
явищем, як міжнарод�
ний тероризм.

Актуальність роботи
викликана надзвичай�
ним деструктивізмом
такого явища, як теро�
ризм, його безумов�
ним спрямуванням на
вчинення насильства
над особою і завдання
значних економічних
збитків. Крім того, пи�
тання протистояння те�
роризмові в Україні
актуалізується з пож�
вавленням міждер�
жавних відносин, а
особливо – в перед�
день проведення тако�
го масштабного масо�
вого заходу міжнародного
рівня, як футбольний чемпіонат
Євро�2012.

Парадоксально, що при всю
надзвичайну увагу, яку привер�
тає до себе тероризм, загаль�
ноприйнятого в міжнародній
практиці визначення цього по�
няття досі не існує. Загалом на�
лічують більше сотні визна�
чень, часто досить розбіжних.
Єдине, до чого схиляються дос�
лідники, так це до необхідності
відділити поняття терору від
поняття тероризму.

До першого частіше відно�
сять дії державного апарату,
спрямовані на утвердження не�
обхідного владному угрупуван�

ню режиму шляхом залякуван�
ня, масових репресій і утверд�
ження серед населення масової
істерії. Цьому явищу протис�
тавляють власне тероризм –
злочинні дії позадержавних уг�
рупувань, спрямовані на спро�
тив державній політиці або на
спроби донести до загалу якісь
певні ідеї, політичні культурні
чи релігійні доктрини. Але в
кожному разі очевидно одне:
терористичний акт – безумов�
ний злочин, скоєний проти
життя чи майна, але при цьому
основним об’єктом є не власне
жертва терористів.

Головне завдання злочинців
– вплинути на велику кількість

людей, привернути їхню увагу
до скоєного. Або, попри заяв�
лену в усьому світі відмову вла�
ди вести переговори із теро�
ристами, добитися від влади
певних поступок. Тобто злочин
виходить з «двовимірного»
(виконавець�жертва) на «три�
вимірний» рівень (виконавець�
жертва�громада) [4]. Можна
навіть говорити, що власне
жертва не так уже й цікавить
терориста, його злочин спря�
мований радше проти гро�
мадської безпеки.

Про причини виникнення те�
роризму як явища думки так
само розходяться. І справа не
лише в різниці підходів фахів�

ців. Більшу роль відіграє й те,
що завдання, які ставлять перед
собою терористичні організації,
з часом досить суттєво зміню�
ються. Окремо зупинятися на
терористичній діяльності яко�
бінців або, скажімо, вояків УПА
я в цій роботі не буду – це тема
окремих глибоких розвідок. Тут
спробую радше звернутися до
ідей, притаманних найновішо�
му часові – рубежеві тися�
чоліть.

Так, російські дослідники
Казеннов С. Ю., Кумачов В. М.
звертають увагу на той факт,
що на сьогодні людство увій�
шло у свого роду перехідний
період руйнування біполярного

світу. Оскільки розпадаються
великі держави, розхитуються
колишні міждержавні утворен�
ня, змінюються політичні еліти,
цей процес безумовно супро�
воджується й розпадом струк�
тур міждержавної безпеки [2].

Так, світ вступив в етап нес�
табільності, а ті колишні струк�
тури безпеки все частіше дають
збої. В такій ситуації, цілком
природно, пожвавлюються ті
сили, котрі намагатимуться ви�
користати нестабільність для
швидкого досягнення своєї ме�
ти. Способи ж використання
можуть бути найрізноманіт�
нішими – від установлення не�
легальних шляхів поставок то�

вару чи сировини до широкого
розгортання терористичної дія�
льності. Особливо цьому
сприяє загострення воєнних
конфліктів, яке призводить до
суттєвого розширення неле�
гального ринку зброї та вибу�
хових речовин.

Часто звертають увагу і на
неспроможність урядів устано�
вити чіткий контроль і гаранту�
вати безпеку на місцях. Часто
такий стан речей викликаний
значними територіями, що їх
займає держава і послабленою
вертикаллю влади на місцях.
Такою «анархічністю» у повній
мірі користуються будь�які не�
законні угрупування, зокрема,

й терористичні ор�
ганізації. Чим далі від
центру і чим слабша
влада на місцях, тим
вільніше діє кримінал
і тим більше він має
можливостей діяти,
власне, безкарно [1].
На жаль, уряди в
такій ситуації нечасто
звертаються по допо�
могу до зарубіжних
державних або між�
державних структур.
Натомість практику�
ється замовчування
проблеми і запере�
чення самої можли�
вості виникнення те�
рористичних рухів на
погано контрольова�
них територіях.

Дослідники часто
заперечують і пря�
мий зв'язок між теро�
ристичною діяль�
ністю і бідністю. Не

так багато терористів, а особли�
во – керівників підрозділів
терористичних угрупувань, на�
лежать до бідноти. Частіше це –
середній клас і, головне, осві�
чені люди. Дослідження соціо�
логів у мусульманському світі
довели, що індивідуальна
бідність громадянина дуже сла�
бо корелює із підтримкою теро�
ристичних угрупувань [1]. Ви�
значальним є й те, що у справді
бідних країнах терористичні
організації зазвичай не надто
пожвавлені, оскільки не мають,
власне, потреби роздмухувати
істерію серед населення.

Помилковою видається і
спроба прив’язати наявність те�

Реалії життя Тероризм як глобальне явище
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рористичних організацій до
браку демократичних свобод у
тій чи тій державі. Така спроба
взагалі може вивести на кон�
цепцію, буцімто терористи є
ніким іншим, а лише борцями
за демократію. Тут насамперед
слід нагадати, що у державах із
тоталітарним режимом теро�
ристичні організації практично
не діяли – найяскравішими
прикладами можна вважати ті
самі Китай чи СРСР. У той же час
у, здавалось би, зразкових де�
мократіях – Іспанії чи Великій
Британії – свою діяльність роз�
горнули, відповідно, етнічні
баскські та ірландські угрупу�
вання.

Коли адміністрація Джорджа
Буша після чи не найгучнішого в
історії теракту 11 вересня 2001
року в Нью�Йорку оголосила,
що терористи «ненавидять нас
за нашу свободу», вона
обійшла увагою деякі факти.
Насамперед той, що терористи
аж ніяк не боролися зі свобо�
дою громадян США. Більше то�
го, ісламські терористичні угру�
пування атакували Сполучені
Штати аж ніяк не як христи�
янську державу. Боротьба ве�
лася скоріше із глобалізацією і
експортом тих ідей, які самі
американці називають «голов�
ними американськими ціннос�
тями».

Приблизно так само і в Росії –
теракти були спрямовані не
проти християнського або суто
слов'янського населення. Ці
акції скоріше підтвердили, що
Кремль продовжує, хоч і у
м'якшій формі, політику ра�
дянського авторитарного прав�
ління. А демократичні права і
свободи в РФ мають дещо
«урізаний» вигляд.

А. М. Фоменко у своєму
дослідженні проблеми теро�
ризму досить влучно послуго�
вується поглядами на проблему
сучасних філософів. Зокрема,
звертається до запропоновано�
го Еріхом Фроммом осмислен�
ня природи агресії у контексті
проблеми свободи особистості.
Так, нам нагадують, що за
Фроммом деструктивність як
вторинна потенційність власти�
ва всім людським істотам. Про�
те це потенційне джерело зла
не завжди проявляється, воно
актуалізується, якщо умови
життя людини протилежні її ек�
зистенційним потребам.

«Зло не має незалежного
існування саме по собі. Воно є
відсутністю добра, результатом

невдач у реалізації життя»,
стверджував Фромм у своїй
праці «Людина для себе». З по�
зиції всебічно обґрунтованої
антропологічної концепції фі�
лософ формулює думку віднос�
но природи людської агресії
досить чітко: «Ми замінюємо
фрейдівський фізіологічний
принцип пояснення людських
пристрастей на еволюційний
соціобіологічний принцип істо�
ризму». Відповідно до даного
принципу, людина жодною
мірою не є руйнівником за
своєю природою. Таким її ро�
бить історія. Відтак, деструк�
тивність особистості, вважає
А. Фоменко, – це набута влас�
тивість, джерела якої треба шу�
кати в людській свободі.

Проте не сама свобода по�
роджує руйнівність, як вважали
мислителі минулого, а саме
утримання від власної волі: не�
готовність користуватися над�
банням людської суб’єктив�
ності парадоксальним чином
призводить до вияву ірраціо�
нальної агресії. Роботи Еріха
Фромма цінні тим, що з пере�
конливою доказовістю обґрун�
товують соціальні корені при�
хильності людей до насильства
й руйнації 

Далі ж дослідник звертається
до праць українського вченого
В. Антипенка, де доведено, що
тероризм базується на соціаль�
ному конфлікті. Глобальний ха�
рактер соціального конфлікту,
який посилюється подальшою
деградацією глобальної еко�
номіки, детермінує масш�
табність тероризму та глобаль�
ний характер загроз, що від нь�
ого надходять. Важливою ви�
дається оцінка тероризму в йо�
го соціально�політичному та
правовому вимірі як «міжна�
родного злочину», базою якого
є не просто насильницьке про�
тистояння, а посягання на світо�
вий порядок. Крім того, теро�
ризм базується на різниці в
політичних, економічних, ба
навіть культурних інтересах не
лише держав, а й народів,
соціальних груп чи організацій.
Утім, ця різниця не конче має
призвести до використання
кривавих терористичних за�
ходів як способу впливу на опо�
нента для досягнення політич�
них цілей.

Згадана різниця в інтересах
держав, народів, культурно�
релігійних груп часто підштов�
хує дослідників до досить нез�
вичайних висновків, які часто

мають дещо ксенофобський ха�
рактер. Так, Марія Пірен
обґрунтовано доводить, що на
теренах колишнього СРСР до�
сить широко представлені теро�
ристичні угрупування, що їх
складають вихідці з Кавказу.
«Серед етнічних угрупувань
найбільш небезпечними є угру�
пування, сформовані з числа
представників кавказького ре�
гіону. Усі так звані «кавказькі»
злочинні угрупування мають
зброю, здобуту в місцях зброй�
них конфліктів, відрізняються
мобільністю, особливою зух�
валістю і жорстокістю», – вказує
дослідник. Таким чином, дуже
необережно акцент перено�
ситься з проблеми вихідців із
регіону бойових дій на пробле�
му «націоналізації» тероризму.
Ба, більше, можемо натрапити
на пасаж такого штабу: «Під
егідою Духовного управління
мусульман України відкрито
ісламський університет у
м. Києві. Чи не є це проблемою
для християнства як класичної
релігії української нації? Так!»
[4. 244, 245]. Із незрозумілих
причин «проблема класичної
християнської релігії» описана
саме в розділі про політико�
психологічну характеристику
тероризму.

У деяких авторів можна
знайти геть несподівані пасажі.
Наприклад: «У багатьох на�
родів, які проживають, як пра�
вило, на Кавказі, терористичні
екстремістські методи вирішен�
ня проблем є традиційними
елементами національної куль�
тури»... І далі: «Безумовно, з
політкоректної точки зору абсо�
лютно неприпустимо процес
ісламізації і проблематику теро�
ризму розглядати в одній
зв'язці... Але так само, як
західне християнство в 11 сто�
літті породило проти ісламсько�
го світу таке явище, як хрестові
походи, світ ісламу в 21 столітті
породив тероризм. Це не озна�
чає, що кожен мусульманин –
потенційний терорист, але це
говорить про те, що мусуль�
манське середовище як ніяке
інше здатне породжувати дане
явище» [3].

Важливо, що все це сказане в
контексті впровадження тези
про ісламізацію Криму. Й автор
таким чином намагається ви�
вести формулу небезпечності
кримсько�татарської присут�
ності спочатку для російської
общини в Криму, згодом – для
всієї України, а за деякий час,

таким чином, кримські мусуль�
мани становитимуть загрозу
стабільності в усьому східно�
європейському регіоні.

Небезпека такого роду «ін�
терпретацій» полягає, на мою
думку, в тому, що на сьо�
годнішній день реальні риси
придбала загроза, коли теро�
ризм може стати приводом, а
іноді навіть і знаряддям виник�
нення неототалітарних дикта�
тур. 

Масові нагадування про те�
рористичну діяльність на сто�
рінках друкованих та електрон�
них ЗМІ, загальносвітові хаос і
напруженість, страх і невпевне�
ність, стимульовані нею, здатні
породити у населення вимоги
до керівництва країни про на�
ведення порядку «твердою ру�
кою». Іншими словами, можна
констатувати, що некоректні
висловлювання про природу і
причини тероризму можуть
підштовхнути уряди держав на
шлях установлення державного
ж терору.

Як висновок можу констату�
вати таке. Тероризм на сьо�
годні, в часи нестабільності у
світі, в період зміни політичного
ладу в низці країн, набуває заг�
розливих форм. З іншого ж бо�
ку, немає чіткого визначення
цього глобального і небезпеч�
ного явища. У той самий час де�
які автори – вільно чи не вільно
– вдаються до надто поверхо�
вого трактування причин теро�
ризму. Такий стан речей здатен
не лише викликати новий спа�
лах напруженості та істерії в
суспільстві, але й спонукати
уряд до невиправдано жорс�
тких заходів з усунення небез�
пеки виникнення терористич�
них організацій.

Прикро і незрозуміло те, що
дуже часто обвинувачення в
тероризмі переносять на полі�
тичних опонентів. Згадаємо
тільки українські приклади, які
не отримали, й не могли отри�
мати, підтвердження: «похід»
військових пенсіонерів, хатні
бойовики, котрі начебто загро�
жували збити президентський
літак. 

У той самий час в умовах гло�
балізації виникає нагальна пот�
реба у розробці міждержавних
стратегій запобігання терорис�
тичним актам, нових цивілі�
заційних стратегій досягнення
соціального спокою.

Андрій ЯКІБЧУК

(спеціально для газети 
«Університет «Україна»)
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Здається, всі уже погодилися
з тим, що в перехідний період
між соціалізмом та капіта�
лізмом, що його переживають
майже всі суб’єкти постра�
дянського простору, коли роз�
мито усталені стандарти, а нові
ніяк не сформуються, на пове�
рхню спливає дуже багато
раніше табуйованих речей.

Популярність дивних поп�
гуртів «Тік», «Потап і Настя»,
«Пающіє труси» чи провін�
ційно�естрадної Вєрки Сердюч�
ки, які наситили увесь можли�
вий простір та ефіри України
суржиком, сороміцькою лекси�
кою та нахабно�примітивними
текстами пісень із драйвовим
ритмом, обумовила актуаліза�
цію та шалену затребуваність
явища «стьобу».

Причому, нині найпростіші
спостереження дають змогу ви�
явити цей стиль на всіх рівнях
життя пересічного українця й
визначити його види, а саме:
музичний стьоб; телевізійний
стьоб; політичний стьоб; кулі�
нарний стьоб; архітектурний
стьоб; музейний стьоб тощо.

Що таке стьоб? Це прихована
сатира, висміювання примі�
тивізму із застосуванням іро�
нічної пародії. Цей стиль сфор�
мовано давно, нині, в епоху
постмодернізму, він набув но�
вих форм, а в Україні домінує,
виявляючи кітчовий характер
багатьох явищ (кітч – псевдо�
мистецтво, що продукує тен�
денції примітивізації та вульга�
ризації в популярних видах
мистецтв).

Коли слухаєш «Сирьожине
пирожине» у виконанні соліста
гурту «Тік» Віті Бронюка або
«Чипсы, чиксы, лавандос (Се�
ло)» у виконанні надмірно де�
кольтованої Насті Камєнських,
або «високоінтелектуальне»
«Гоп�гоп�гоп» Вєрки Сердючки,
усвідомлюєш, що у цих вико�
навців є дві категорії глядачів:
одні тупо «тащатся» від ритму,
інші отримують не музичну, але
інтелектуальну насолоду від па�
родійного спектра композицій.

Так стосовно гурту «Пающіе
труси» в електронному довід�
нику Вікіпедія зазначається: «До
створення подібного відверто
стьобного гурту Андрія Кузь�
менка підштовхнула неймо�
вірна кількість дівчачих дуетів

на українській естраді, які
вирізняються не стільки вокаль�
ними чи артистичними даними,
скільки ефектною зовнішністю і
відвертим убранням. Кузьма
розповідає: «Пающіє труси» –
дівоча панкова група, яка буде
хаяти наш шоу�бізнес. Тобто
все, що зараз відбувається в на�
шому шоу�бізнесі, служитиме
лейтмотивом для групи. Назви
пісень «Ліжко продюсера»,
«Пающіє труси» говоритимуть
самі за себе». (А також: «Как
Алла», «Тазик оливье», «Плас�
тический хирург», «Сауна»,
«Стринги», «Интим не предла�
гать», «Девчонки олигархов» та
ін.). До репертуару групи вхо�
дить і низка пародій: «Чёрный
пудель» – пародія на пісню Се�
рьоги «Чёрный бумер», «Улыб�
нитесь, каскадёры» – пародія
на пісню «Каскадёры» групи
«Земляне» тощо. (До речі, нові
шоу�проекти Андрія Кузьменка
носять так само епатажно�вуль�
гарні назви: «Декольте», «Злий
репер Зеник». Складається,
правда, враження, що у Кузьми
скоро «усьо» буде «стьоб»).

До спектра музичного стьобу,
який набув не лише українсь�
ких, а й світових масштабів,
можна віднести творчість групи
«Лос Колорадос». «Los Colo�
rados» – український музичний
гурт, що найбільшу популяр�
ність отримав у США, зокрема
завдяки інтерпретації відомої
пісні Кеті Перрі «Hot N Cold».
Такий собі стьоб�кліп міжна�
родного штибу гурту «Los
Colorados» щодо глобалізації�
примітивізації передивилися на
Youtube більше ніж 3 мільйони
глядачів. Попри критичне став�
лення до українського шоу�
бізнесу, щодо якого лос�коло�
радівці висловлюються одноз�
начно: «…У ньому як було все за
гроші, так і залишилося. А дуже
б хотілося, щоб в Україні попу�
лярними виконавцями ставали
дійсно талановиті люди, а не ті,
кого «розкрутили» за гроші. То�
му що є дуже багато цікавих
гуртів, які не можуть стати відо�
мими лише через те, що не ма�
ють достатньо коштів»,   ук�
раїнські хлопці відчули та спа�
родіювали світовий рівень
примітивізму в поп�культурі.
Зокрема, в американському
хітові «Hot N Cold» «упіймали»

українські ритми й інтерпрету�
вали його як кантрі/польку. У
такий самий спосіб вони пе�
респівали інтернет�хіт співака
російсько�боснійського поход�
ження Петра Наліча «Гітар,
гітар», увиразнивши в стьобно�
му тексті примітивність псевдо�
англійського мовлення та мі�
щанських мрій ліричного героя:
«гітар», «ягуар», «будуар»…

Засновниками гурту «Лос Ко�
лорадос» із села Тетильківці
Тернопільської області є Руслан
Приступа (вокал, баян), Ростис�
лав Фук (гітара, вокал), Сергій
Масик (бас�гітара, вокал),
Олександр Драчук  (ударні).  За
словами виконавців, вони про�
дукують новий стиль  «агро�ал�
ко�рок». У композиціях терно�
пільського колективу все за�
мішано на гуморі. Про це
свідчить і назва колективу «Лос
Колорадос» (що в асоціаціатив�
ному ряду українців ближче до
поняття «колорадський жук», а
не «Іспанія»), і низка паро�
дійних композицій на сільсько�
господарську тематику: «Рілля в
ілюмінаторі», «Помідори» (на
пісні «Земля в иллюминаторе»,
«Каскадеры» групи «Земляне»)
тощо.

Нині тернопільський гурт Los
Colorados підписав контракт із
німецьким музичним лейбом
«Motor Music», який опікувався
випуском альбомів Rammstein
та Robert Miles.  Із січня 2012 ро�
ку четверо музикантів групи
працювали в Берліні над запи�
сом першого студійного альбо�
му, що вийшов до початку
чемпіонату Європи з футболу.
Кілька ТВ�репортажів із Берліна
про пісенну діяльність те�
тельківецького гурту під час
спекотного Євро�2012 підтвер�
дили успішність задуманого
проекту. Останній хіт «Лос Ко�
лорадос» пісня Du Hast (Official
Rammstein Cover), інтерпрета�
ція жорсткого індастріал�метал
року гурту Rammstein, які свій
стиль часом називають «танцю�
вальним металом». Наші хлопці
полегшили тяжкий витвір німе�
цьких колег традиційно іроні�
чно�універсальним полько�
стилем. Навіть додали лірично�
го струменя, нанизавши на

солдатський ритм проникливе
соло на гітарі з радянського
кінохіта «Сімнадцять миттєвос�
тей весни».

Музичний стьоб світового
рівня в інтерпретації «Лос Коло�
радос» – це своєрідний протест
проти комерціалізації та при�
мітивізації мистецтва в епоху
глобалізації.

Телевізійний стьоб виявля�
ється у постійному запозиченні
форматів різних телешоу, в
неспроможності створити дос�
тойний оригінальний українсь�
кий «самостійний» телепро�
дукт. «Битва екстрасенсів»,
«Холостяк», «Давай одружимо�
ся», «Куб», «Зірка+зірка», «Мі�
няю жінку», «Вийти заміж за
принца», ранкові ток�шоу, полі�
тичні ток�шоу заполонили ук�
раїнські ефіри, але в них так
мало українського. Такі собі
стьоб�шоу.

Варто сказати й про культуру
в широкому розумінні слова.
Так, у фіналі співочого шоу «Го�
лосу країни» вдруге перемагає
український співак, тренером
якого є російська рок�співачка
Діана Арбєніна. Відчуттям спра�
вжньості, безкомпромісності,
щирості вона вміє обирати, вміє
і навчати. За рівнем таланту
культури Діані, попри її негла�
мурність, не склали достойного
суперництва ні Руслана, ні По�
номарьов, ні Олег Скрипка. Як
гарно говорила вона про твор�
чість Вакарчука, Скрипки, Іл�
ларії, скільки пісень українсь�
ких авторів заспівала вона ук�
раїнською мовою, в якій
складній боротьбі привела до
перемоги талановитого хлопця
зі Львова. Натомість, скільки
нешляхетних зауважень сто�
совно Діани вислухав у прямих
ефірах глядач із уст Олександра
Пономарьова…

Політичний стьоб в Україні
реалізується на всіх рівнях: і на
рівні державної влади, і на рівні
голови якоїсь занедбаної
сільської ради. Причому, одні
(ті, що при владі) роблять
вигляд, що говорять серйозно,
інші (ті, що ту владу «оби�
рали»), роблять вигляд, що в
усе те вірять. При цьому, за
політично�чиновницькими

Стьоб як стиль Привертаємо увагу

життя в Україні
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маніпулятивними декларація�
ми перші приховують суто ук�
раїнське прагнення гетьману�
вати задля особистих статків та
привладного життя, другі нама�
гаються у будь�який спосіб
просто вижити. Отакий взаєм�
ний глум над прихованими мо�
тивами й визначає нині суть ук�
раїнського життя.

Власні невеселі спостережен�
ня над масовою трансфор�
мацією українців від ідеї бо�
ротьби за незалежність до чер�
гового виду пристосуванства
увиразнив форум прихиль�
ників партії «Україна Вперед»,
суть якого у замітці «З’їзд
КПРС!!!???» чітко визначив бло�
гер Остапа Стахів. http://poli�
tiko.ua/blogpost80588: «Сьо�
годні, 18 квітня 2012 року в
обідню пору я включив свій те�
левізор і на 5 каналі побачив,
що іде трансляція Форуму при�
хильників партії Наталії Коро�
левської «Україна – Вперед!»
Скажу відверто, що було все на
перший погляд гламурно, а та�
кож читався почерк уже знайо�
мої піар�технології у тонах чер�
воно�синньо�білих… Штучність
і показовість пронизувала зіб�
рання, і чим далі я дивився да�
ний ефір – тим більше я пере�
конувався: десь це вже звучало
і було…»

Стьоб над політичною ідео�
логією, стьоб над харизмою
політичного лідера, стьоб над
національними цінностями.
Нав’язування нового політич�
ного псевдо�проекту підси�
люється слоганами на білбор�
дах із великим портретом На�
талії Королевської («нова еко�
номіка», «нова країна», «нові
лідери», «нова якість політи�
ки»...), довготривалими круп�
ними планами псевдолідерки
на телеекрані під час ток�шоу
«Велика політика» Володимира
Кисельова, рекламними кліпа�
ми «з поля» чи «з шахти».

Олександр Некрот у статті
«Наталія Королевська: «нова
економіка – нова країна» – ста�
ра обманка» формулює діагноз
цього явища: «…Партія Наталії
Королевської «Україна – Впе�
ред!» має вигляд саме (і тільки)
як «технічного» проекту влад�
них сил, покликаного зібрати
голоси розчарованих у Партії
регіонів на Південному Сході і
позмагатися за традиційний
електорат опозиції на Заході й у
Центрі України…

Виразну кляксу в піар�кам�

панії нью�псевдо�політикесси
Королевської поставила жур�
наліст Наталя Соколенко, яка
обґрунтувала своє звільнення з
телеканалу СТБ небажанням
поширювати брехню: «Не існує
в природі політика із прізвищем
Королевська. Це – вигадка вла�
ди для одурманювання людей,
які ненавидять регіоналів… Мені
більше несила брати участь в
ступаченні мільйонів людей…
Тому я написала заяву на звіль�
нення за власним бажанням…»

Засмучує тільки оце на диво
щільно притаманне українцям
химерне жлобство/гетьман�
ство, що не зникає, а примно�
жується в геометричній прог�
ресії: егоїстичне прагнення до
влади попри відсутність нави�
чок та класичних рис лідера.

Кулінарний стьоб. Хто тільки
не вчить пересічного українця
варити/пекти/смажити: і співа�
ки, і спортсмени, і актори, і рек�
тори, і режисери, і їхні дружи�
ни. Здається, гармонію світу
нині визначають дві теми: як
схуднути і що поїсти.

Якщо Юлію Висоцьку іноді
слухаєш/читаєш із захопленням:
артистично, динамічно готує ек�
зотичні страви, зовсім не зважа�
ючи на ціну пормезану, сьомги,
каперсів, червоного вина чи ба�
ранячих реберець. Неначе й не
жила за радянських часів
дефіциту: із лимонами, маслом
оливи, помідорами черрі, цукіні
поводиться, як наші жінки із тра�
диційною картоплею, та й то не
кожна. Просто насолоджуєшся
гламурною незакомплексова�
ною господинею.

Читаю «Кулінарні фіглі» (?!)
Марії Матіос. Після знайомства
із твором «Нація» цієї письмен�
ниці майнуло сподівання на
формування в сучасній ук�
раїнській літературі мудрого
автора епічного стилю. Після
хвилі українських ремейків
різного штибу щодо твору
Елізабет Гілберт «Їсти, молити�
ся, кохати» була здивована, що
й пані Матіос слідом за амери�
канською журналісткою узялася
до власної кавер�версії грайли�
во�кулінарної теми. Років зо
два оминала цю її книжку, не�
щодавно придбала й остаточно
переконалася, що, на жаль,
«кіна не буде». Від порад щодо
того, як звабити чоловіка мере�
жаними нічними сорочками,
стравами зі «свинячої» (дріб�
ної) картоплі та фаршировано�
го яйцем/цибулею червоного

буряка, повіяло провінційною
псевдомудрістію. І тут наші ли�
чаки видно…

Про архітектурний стьоб в
Україні тільки ледачий не пи�
сав: і про «теплиці» на Майдані,
і про руйнацію культурно�істо�
ричних родзинок Києва –
Андріївського узвозу та Гости�
ного двору, і про стильову ек�
лектику розкішних маєтків «но�
вих українців» у Кончі Заспі,
Межигір’ї, Пущі Водиці чи на
Козинці. Відсутність цілісного,
стратегічного підходу до роз�
витку держави відбивається і в
національних будівельно�ланд�
шафтних викрутасах.

Змінилася й архітектоніка
сільського життя. Раніше побі�
лена хата з підведеною призь�
бою, вишневий садочок та чор�
нобривці визначали ментальні
ознаки сільського обійстя. Нині
металопластикові вікна, плас�
тикова вагонка, заводські яду�
чого кольору огорожі, які кон�
туром рельєфу нагадують
цвинтарну огорожу, наповню�
ють українську садибу. Попри
сучасні технології, квіт соняш�
ника, кетяги вишень, гордовиті
голови жоржин та духмяні па�
хощі чорнобривців ще іден�
тифікують українські двори.

Однак, останньою краплею,
яка таки змусила говорити про
сільську екзотику, стала голова
лева, якою прикрашають сіль�
ські будинки окремі господарі.
На стовпах воріт усе частіше
всідається порцеляновий фар�
бований лев. Лелека, ластівка,
півень, соняшник, калина, бар�
вінок… Такі образи�символи в
культурі українців знаю. Хижий
король звірів ніколи не був
притаманний українському се�
лу на рівні архетипу.

Чи це намагання імітувати
стиль поміщицьких маєтків? Чи
це знову якесь поверхове,
міщанське, кітчове  запозичен�
ня з іншої культури євростиль
на український манер?..

Музейний стьоб увиразнила
історія призначення на посаду
генерального директора Націо�
нального Києво�Печерського
історико�культурного заповід�
ника особи з дипломом «ліка�
ря»/«юриста», члена політич�
ної партії «Єдиний центр», го�
лови Київської міської орга�
нізації «Єдиного Центру». А та�
кож призначення  заступником
директора колишньої моделі,
що замолоду опублікувала зов�
сім не цнотливі фото на шпаль�

тах «Плейбоя» та оголосила на
весь світ суму хабара за посаду.
Коли обох панянок звільнили –
громадськість полегшено зітхн�
ула: все ж таки символ правос�
лавного християнства Києво�
Печерська Лавра (у свідомості
пересічного громадянина світ�
ське та релігійне в цьому понятті
не розділяються) – не бутік в
Арена�сіті. (Хоча в Україні є вже
певна традиція дякувати кохан�
кам чи то салонами краси, чи то
магазинами розкішного вбран�
ня). Але, коли поспіхом призна�
чена нова виконувач обов’язків
директора першим же наказом
поновила на посаді звільнену
модель�хабарницю, українська
спільнота завмерла від рівня
нахабства працівників культур�
ного відомства. Не має меж ук�
раїнська псевдодемократія… І
тут згадаєш з повагою сільський
гурт Los Colorados: там хлопці
відверто глузують над псев�
доцінностями. Тут дівчата
(Ліснича, Прокаєва) щиро пере�
конані у своєму праві здійсню�
вати управління культурною
святинею України. Від цього
вже стає не смішно, а страшно...

(Після публікації низки кри�
тичних журналістських мате�
ріалів міністерство культури по�
відомило про нового кандидата
на посаду директора Націо�
нального Києво�Печерського
історико�культурного заповід�
ника – доктора історичних наук
Любомира Михайлини. У порт�
фоліо претендента багато пере�
конливих арґументів, зокрема
дисертаційне дослідження
«Слов’яни VIII X cт. між Дніпром
і Карпатами (райковецька куль�
тура)»… Так, «Що то було?
Мабуть, НЛО…»)

…Трамвай. Південна Борща�
гівка. Київ. Гурт хлопців у спор�
тивній екіпіровці від «Adidas»,
«Puma», «Reebok»… Голосно
регочуть, що не слово – нецен�
зурщина, наввипередки всіда�
ються на вільні місця поперед
дітей, жінок, бабусь/дідусів.

Шмаття із європейськими
брендами. Неонові російсько�
мовні вивіски радянських часів
змінилися на сучасні, європей�
ські, англомовні; затори від іно�
марок; «горящі» путівки на
Мальдіви…  А культура, точніше,
її відсутність, залишається на�
шою, українською.

Ніна ГОЛОВЧЕНКО,

доцент 
Університету «Україна»
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Заслужені нагороди
У 1983�1985 роках Олександр Сергійович Кривоносов

воював в Афганістані. У складі, як тоді писали, обмеженого
контингенту радянських військ, яких начебто запросили
демократичні сили цієї країни. О. С. Кривоносов одним із
перших офіцерів виступив із критикою війни в Афганістані.
Тодішня влада не тільки різко відреагувала на заяву нашого
співвітчизника, але й зробила спробу зламати його психо�
логічно і морально.

Друзі Олександра Сергійовича добились того, що пре�
зидент уже незалежної України (правда, тільки в 1999 році)
підписав Указ про нагородження орденом «За мужність».
Але не одразу нагорода знайшла афганця. Нещодавно через
12 років орден був вручений О. С. Кривоносову.

До ордена заодно додалися медаль «15 років спе�
ціальному зв’язку України», золотий знак Генеральної
дирекції з обслуговування іноземних представництв,
отримання офіцерського звання підполковника.

А рідне військове училище (Львів) нагородило О. С. Кри�
воносова золотим знаком Академії сухопутних військ
«Гетьман Сагайдачний».

О. С. Кривоносову в його
ювілейний День народження

І досі мені важко зрозуміти
Характер Ваш і поведінку теж,
Вас можна порівняти з динамітом,
Енергія у Вас не має меж.

Й належно оцінить це треба й можна,
Як позитив у будь%які часи,
Ви і Порядок – це слова тотожні,
На жаль, його обстоюють не всі.

Цікаво з Вами в нашім спільнім домі,
Бо часто гарні гості сюди йдуть,
Переконайте Ви будь%кого у тому,
Найкраща юнь зібралась саме тут.

Хай довго Вам здоровиться і можеться,
Всміхається Вам доля хай завжди,
Удачі гарні й Успіхи примножаться,
І Сонце Вас вітає з висоти.

Анатолій УРБАН

ВВііттааєєммоо!!

Лишень про Тебе всі мої думки,

Мені нікого іншого не треба,

І в пам'яті всі зустрічі п'янкі,

Коли у свідках були зорі в небі.

А місяць наше сторожив кохання,

Та ми його чомусь не вберегли,

Тому й гірка настала мить прощання,

В життя моє порожні дні прийшли.

Хоч рук Твоїх я чую ще тепло,

Й приходиш Ти у сни мої дівочі,

Тому я вірю, що б там не було

У Твої дуже мрійні й карі очі.

Невже я помиляюсь знов і знов,

Що сподіваюся Тебе зустріти?

Із серця важко викинуть любов,

Не знаю, як без неї далі жити.

Знов ніч вступає у свої права

І знов не можу довго я заснути,

Хай полетять і почуття, й слова,

Щоб зміг Ти їх збагнути і відчути.
Валерія ЧЕРНЯЄВА,

студентка І курсу
Інституту філології і масових комунікацій

Лишень про Тебе

Чудово виступила на

цьогорічній Посвяті 

у студенти 

Марія ЯРЕМЧУК


