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навчання грамоти було зумовлено і тим, що його запровадження 

передбачало цілковиту відмову від традиційного методу, яким 

користувалися у вітчизняних школах: «…це заборонялося на районній 

педконференції, заборонялось і інспектурою освіти» [2, с. 6]. Оцінки, 

висловлені учителями з цього приводу, були як стримані, так і відверто 

обурливі: «А у нас якось відразу з доброго дива облишили добре відому і 

добре розроблену методу і визнали іншу … яка рація спихати учителя в 

його роботі на рейки маловідомого» [2, с. 6]. Дописувачі пропонували 

надати вчителю можливість обирати прийнятний для нього метод: «Хто не 

зможе припасувати американської методи до нашої мови й системи 

навчання дозволити скористатися з способу найкраще йому відомого… 

Поки що не примушувати учителів триматися методу «американки», 

вимагаючи від них не формального буквалізму в методах роботи а 

глибокої раціональности доцільности і реальних наслідків роботи» [2, с. 7]. 
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МІФ ЯК ДЕФОРМОВАНИЙ СУБ’ЄКТИВНИЙ ОБРАЗ 

ОБ’ЄКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Для сучасного стану українського суспільства актуалізується 

проблема дослідження специфічного соціального явища. Особливість його 

полягає у тому, що діями соціального суб’єкта у певних формах 

об’єктивуються суб’єктивні абстрактні ідеальні значення які своїм змістом 

не відповідають вимірам конкретного типу соціальності певної системи 

соціальної взаємодії. Образність мислення, яка є атрибутом людської 

свідомості стає таким чином своєрідним підґрунтям творення неаде-

кватних образів, а, отже, і міфів як однієї із форм позірного, неглибокого, 

недостовірного за своїм змістом відображення об’єктивної, зокрема 

соціальної дійсності. Для подальшого аналізу предмета дослідження 

надзвичайно важливим є те, що: «…образ безпосередньо не збігається з 

предметом, бо, по-перше, він не вичерпує до кінця усього безконечного 

багатства, усієї повноти змісту предмета, по-друге, вихідний, чуттєво 

даний зміст образу зазнає перетворень у процесі пізнання» [5, с. 357]. 
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Отже, образ завжди неповний, поверховий, позірний, адже «він не 

вичерпує до кінця усього безконечного багатства, усієї повноти змісту 

предмета». Тут важливо підкреслити – міфи, позірні образи об’єктивної 

дійсності можуть творитися двома різними способами. У першому разі 

причиною формування часткового, неповного образу певного об’єкта є 

поступовість пізнавального процесу здійснюваного людською свідомістю. 

Когнітивні риси людини є такими, що охопити безконечне багатство 

вимірів дійсності, усю повноту змісту його характеристик вона може у 

межах процесу пізнання. Відображення вимірів дійсності рухається від 

незнання до знання, від чуттєвого споглядання до теоретичного 

осмислення. З цієї причини свідомість соціального суб’єкта на певних 

етапах процесу пізнання творить деформований образ об’єктивної 

дійсності у цілому або ж її окремих явищ, процесів, окремих фрагментів 

тощо «природним чином». Під «природним чином» тут мається на увазі 

по-перше, особистісні характеристики соціального суб’єкта, наприклад, 

низький рівень його освіченості, коґнітивної соціалізації тощо. По-друге, 

об’єктивні характеристики процесу пізнання. Його початковою ланкою є 

незнання, тобто неповне, часткове, позірне а тому деформоване 

відображення свідомістю суб’єкта пізнавальних дій тих вимірів дійсності 

які він пізнає. Таким чином деформований образ дійсності є природною 

передумовою пізнавального процесу, руху від незнання до знання. 

У другому разі чинником формування позірних образів є ціле-

спрямовані дії іншого соціального суб’єкта. Об’єктивною характе-

ристикою суспільного життя людини є та обставина що соціокультурні 

ресурси середовища у якому вона існує по-перше, обмежені. По-друге, 

вони розподілені нерівномірно. Ця обставина спонукає соціальних 

суб’єктів до перерозподілу уже розподілених соціокультурних благ. Кожен 

із них застосовує усі доступні йому засоби і способи які забезпечують 

досягнення його мети. Одним із дієвих інструментів які реалізують 

можливість перерозподілу кількісно обмежених і нерівномірно роз-

поділених соціокультурних ресурсів є маніпулювання поведінкою 

колективних спільнот. Тобто, зміст образу, наприклад, актуальної системи 

розподілу соціокультурних благ через діяльність людини її взаємодію з 

іншими соціальними суб’єктами може зазнавати таких перетворень, які не 

тільки доповнюють, розширюють сукупність об’єктивних характеристик 

предмета пізнання, але, й навпаки, спотворюють, перекручують, 

деформують його. У такому разі система розподілу яка є легітимною може 

видаватися за нелегітимну, справедлива – несправедливою тощо. Іншими 

словами йдеться про те що певний соціальний суб’єкт у процесі соціальної 

взаємодії із своїм vis a vis може формувати у нього позірний образ того або 

того об’єкта, явища, процесу, події тощо. 
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Таким чином, попередній аналіз забезпечує можливість розрізнення 

видів утворення деформованих образів дійсності. Такими видами є: 

– природня деформація закорінена як в об’єктивних характе-

ристиках суб’єкта пізнавальних дій, так і самому процесі пізнання 

первинною ланкою якого є незнання; 

– штучна, цілеспрямована деформація образу дійсності, зокрема 

дійсності соціальної діями соціального суб’єкта. 

У свою чергу штучна деформація образу дійсності розрізняється на 

такі її види: 

– симуляція. В об’єкта маніпуляції створюється образ того чого в 

дійсності немає. Наприклад, існування так званого «радянського народу»; 

– нівелювання. Із свідомості колективного суб’єкта стирається 

образ того що є в дійсності. Прикладом такого деформування може  

бути навіюваний московською пропагандою образ не суверенної, не 

повноцінної України; 

– перекручення. Частина із характеристик соціальної реальності 

відображається спотворено, перекручено. Наприклад, бої УПА тракту-

ються не як національно-визвольна війна українців від московських 

окупантів, а як колабораціонізм. Чи інше, вторгнення регулярних 

підрозділів армії РФ, підготовлених і озброєних нею банд найманців 

подається як громадянська війна в Україні тощо. 

Чітке і однозначне визначення міфу як деформованого суб’єктивного 

образу об’єктивних характеристик соціальної реальності робить виправ-

даним розкриття структура міфу. Соціологічний підхід до виконання цього 

завдання визначається універсальною природою соціального. Така 

методологічна стратегія ланками структури міфу визначає: 1) об’єктивні 

характеристики дійсності, що існують за межами і незалежно від 

свідомості соціального суб’єкта; 2) позірні, перекручені виміри дійсності 

що є змістом суб’єктивного абстрактного ідеального образу, яким є міф; 

3) суб’єктність творення ідеального образу дійсності; 4) суб’єктивність 

творення образу об’єктивного; 5) соціокультурне середовище (інший 

соціальний суб’єкт, інститут тощо) здатне творити позірні образи 

об’єктивної дійсності та «імплантувати» їх у свідомість соціального 

Актора. 

Здійснений аналіз розкриває тільки незначну частину із кола тих 

проблем які постають перед дослідником актуального стану українського 

суспільства. Дослідження у цій сфері представляють собою не тільки 

академічний інтерес. Їх життєво важливий характер визначається також 

війною що її Московія розпочала для нового підкорення України і 

українців, забезпечення свого імперського статусу. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ШЛЯХ ДО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 

В Україні є багато підприємств, де виробництво скорочується не 

тому, що вони виробляють непотрібні товари, а тому що вони не можуть 

належним чином адаптуватися до нових умов ринкової економіки, 

адаптувати систему постачання ресурсів та формувати відповідний 

персонал з відповідною кваліфікацією, що стосується також керівників та 

менеджерів. Це призводить до зниження прибутку, неефективного та 

навіть збиткового виробництва і, як наслідок, краху малих та великих 

підприємств. Проблема полягає в тому, що компанія зловживавши своїм 

потенціалом, не звернула уваги на фактори, важливі для її успішного 

функціонування, тобто внесла неправильну стратегію на ринок [1]. 

Важливо, щоб керівництво підприємств розуміло актуальність та 

ефективність порівняльного аналізу та активно застосовувало його у своїй 

практиці, щоб уникнути бар’єрів, що перешкоджають його впровадженню. 

Так, засоби масової інформації, консалтингові компанії, навчальні заклади 

та навчальні центри відіграють важливу роль у поширенні порівняльного 

аналізу в Україні, що має сприяти поширенню знань про цей метод. 

Ефективному розвитку бенчмаркінгу також повинні сприяти урядові 

установи, відповідальні за податкову систему та фінансовий облік, які 

надають інформацію про функціонування організацій, оскільки тестування 

базується на реальних даних та точному аналізі. Завжди важливо 

пам’ятати, що бенчмаркінг заснований на взаємовигідній співпраці та 

взаємодії із зацікавленими сторонами. Більше того, українським компаніям 

слід керуватися міжнародними стандартами та активно взаємодіяти з 

іноземними партнерами, враховуючи при цьому інтереси та особливості 

національного бізнесу [3]. 
Уміле використання бенчмаркінгу, а також наявність досвідчених 

фахівців призведуть до таких позитивних аспектів: покращення 


