
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

 

Тема: Становлення літературної компаративістики в Україні і 

світі. Проблеми сучасного розвитку 

План 

1. Предмет, мета і завдання літературної компаративістики. 

2. Структура літературної компаративістики та місце в 

системі інших наук. 

3. Становлення літературної компаративістики як науки: 

етапи розвитку, “школи”, постаті. 

4. Компаративістика в Україні: вчора, сьогодні, завтра. 

 

Методичні рекомендації 

 

Під час підготовки до практичного заняття варто відразу 

зосередитися на ключових поняттях теми та їх визначеннях. 

Літературна компаративістика як наука вивчає явища мистецтва 

слова шляхом зіставлення їх з іншими подібними явищами в різних 

національних літературах. Предмет компаративістики – генетичні, 

генетико-контактні зв’язки і типологічні збіги (аналогії, сходження) 

в національних і регіональних літературах. Генеральною метою цієї 

науки є розроблення теоретичних засад і методологічних принципів 

порівняльного вивчення літератур, а також методики 

компаративного аналізу літературних текстів. За Д.Дюришиним, 

порівняльне літературознавство, синтезуючи матеріали окремих 

національних літератур, сприяє встановленню закономірностей 

розвитку у вищому міжлітературному плані і спрямоване на 

відтворення світового літературного процесу. Своїми 



спостереженнями компаративістика водночас стимулює всебічний й 

об’єкривний підхід до явищ національної літератури. У цьому – 

“універсальність” мети цієї науки. 

Залежно від того, які пріоритети в компаративістиці висуває 

кожна конкретна держава (її національна наукова “школа”), 

структура компаративістики може варіювати при розгляді різних 

національних “шкіл” (скажімо, французької та американської). 

Сучасна українська літературна компаративістика має такі галузі: 

а) теорія і методологія вивчення генетико-контактних зв’язків; 

б) порівняльна типологія різних рівнів (тематологічний, 

морфологічний, генологічний, стилів тощо); в) література в системі 

інших мистецтв і видів духовно-практичної діяльності людини; 

г) імагологія. 

У силу складності й відносної невпорядкованості матеріал з 

історії становлення світової літературної компаративістики подаємо 

більш детально. 

У сучасній філології визнано, що одними з найбільш актуальних 

і перспективних досліджень галузі є компаративістичні (“...майбутнє 

літературознавства належить саме порівняльним дослідженням” [1; 

54]). Повномасштабне відродження порівняльного 

літературознавства в Україні після 1991 р. вимагає не лише його 

інтенсивного розвитку, базованого на актуалізації відповідних 

вітчизняних наукових традицій та врахуванні інновацій зарубіжного 

досвіду, але й укладання систематик історичного плану (періодизацій 

розвитку ряду національних шкіл та світової компаративістики в 

цілому) для певного унормування поглядів і створення цілісної 

картини еволюції наукової дисципліни. Пропонуємо спробу 

визначення головних етапів розвитку світової компаративістики із 



стислою їх характеристикою. 

 

1. “Пасивна” (донаукова) стадія розвитку (VІ ст. до н.е. – 

поч. ХІХ ст. н.е.) 

Літературна компаративістика має складну історію. Не 

дивлячись на відносну молодість її як наукової літературознавчої 

галузі (трохи більше 150 років), досвід використання 

компаративістичних елементів відомий ще з часів античності: 

зіставлення літературних явищ у художніх творах спостерігається 

вже в VI-V ст. до н.е. Прикладом цьому – суперечка між Есхілом та 

Евріпідом у “Жабах” Арістофана про принцип зображення людини в 

літературі: якою людина має бути чи якою вона є. Яскравою 

ілюстрацією тут є і “Порівняльні життєписи” Плутарха. 

Елементи компаративістики зустрічаємо також у теоретичних 

працях – поетиках (у “Поетиці” Арістотеля трагедію зіставлено з 

епосом, а епос – з історією) тощо. 

Актуалізація античності сприяла появі ряду порівняльних 

досліджень у добу Відродження, коли часто зіставлялася творчість 

грецьких і латинських письменників і пріоритет надавався першим. 

Порівнювали Вергілія і Гомера; у контексті античності розглядали 

Данте і Петрарку тощо. Крім того, слід зауважити, що коли в XV ст. 

в Європі превалювала латинська мова, то у XVI ст. на провідні 

позиції вже виходили мови національні (італійська, англійська, 

французька й ін., якими й писалися художні твори на достатньо 

високому рівні. Так, виникла потреба порівняти ці твори з 

античними зразками, а головною метою стало довести, що нові твори 

національними мовами не поступаються, а де в чому й кращі, ніж 

твори класичні. 



Особливо помітним явищем у ХVII ст. (класицизм) стає 

вивчення іспано-французьких літературних зв’язків через інтерес до 

циклу творів про Сіда (іспанський сюжет ХІІ ст., до якого 

звертались, зокрема, Хуан де ла Куева, Лопе де Вега, Гільєн де 

Кастро, П’єр Корнель та ін.). 

ХVIIІ ст. характеризують посилення інтересу до 

інонаціональних літератур та поява узагальнюючих праць з історії 

європейської літератури (Деніна й ін.). Вольтер у “Філософських 

листах” (досить упереджено) знайомить тоді французів з 

літературною Англією та Шекспіром; порівняльні методи 

досліджень використовують й інші просвітителі: Д.Дідро, 

Ж.-Ж.Руссо і под. Однак раціоналізм Просвітництва дещо гальмує 

розвиток компаративістських студій. 

 

2. “Активна” (наукова) стадія розвитку компаративістики 

визначається межами ІІ пол. ХІХ ст. – наш час. Перехідний період 

між донауковою та науковою стадіями трактується як (2.1.) 

підготовчий етап (30-ті – поч. 80-х рр. ХІХ ст.) 

ХІХ ст. приносить інтенсивний політичний, суспільний і 

культурний розвиток, створює сприятливу атмосферу для 

міжнародного обміну культурними цінностями; Й.В.Гете вводить у 

цей час поняття “світової літератури” (1829), в національних 

системах усе більше зростає зацікавлення зарубіжними літературами. 

Саме в цей час компаративістика формується як наука. 

Підготовчий етап пов’язаний із швидким розвитком етнографії, 

тобто посиленою увагою до оригінальної творчості різних народів, 

особливо тих, що стояли на ранніх ступенях суспільного розвитку. 

Це обумовило прагнення до виявлення певного фонду світових, 



загальнолюдських тем, образів та сюжетів. М.Конрад вказує, що на 

цьому етапі порівняльне літературознавство зосереджувалось на 

вивченні формування цих сюжетів і образів, їх руху в часі та 

виявлення безпосередньо чи опосередковано в літературі різних 

народів та епох [6; 297]. Тоді працюють Ж. де Сталь, Якоб і 

Вільгельм Ґрімми; брати Фрідріх та Август Вільгельм Шлегелі 

виступають за укладання історії всесвітньої літератури тощо. 

Першими компаративістами (за відсутності в той час чіткої 

компаративістичної методології) стають французькі вчені: професор 

риторики Сорбонни Абель Франсуа Вільмен (у 1846 р. він широко 

запроваджує порівняльні методи під час вивчення літератур 

латинських народів Середземномор’я тощо), Філарет Шаль, Жан- 

Жак Ампер та Едгар Кіне. 

У 1847-1864 рр. виходить 20-томник Ф.Шаля “Дослідження з 

порівняльного літературознавства”, де термін “порівняльне 

літературознавство” вжито вперше. 

Імпульс для розвитку літературної компаративістики дають, 

зокрема, порівняльна лінгвістика, порівняльна міфологія, 

порівняльна фольклористика. 

У І пол. ХІХ ст. активно вивчаються “мандрівні сюжети”, і 

першим дослідником у цій сфері стає шотландець Джон Денлоп. 

Орієнтуючись у т.ч. на його праці, німецький сходознавець Теодор 

Бенфей обґрунтовує “теорію наслідування” (компаративізму), яку 

викладає в передмові до перекладу збірки байок і притч 

Стародавньої Індії “Панчатантра” (1859). Він припускав можливість 

міграції сюжетів серед народів через історично-доведене культурне 

спілкування. 

Можемо говорити про закладення певних компаративістичних 



традицій в І пол. ХІХ ст. у словацькому [5; 33] та українському 

літературознавстві [7; 29]. В цей період працює професор, видатний 

італійський письменник-романтик Нікколо Уго Фосколо (переважно 

в останній період життя в англійській еміграції – 1820-ті рр.); у 

ІІ пол. ХІХ ст. у Швейцарії в Женевському університеті – 

компаративісти Ришар, Моньє, Род. Середина ж ХІХ ст. відзначена 

появою порівняльного літературознавства в Китаї. 

Особливо помітний розвиток літературної компаративістики 

припадає на 70-90-ті рр. ХІХ ст., коли переважна більшість праць, 

присвячена проблемам впливів, виходить у Франції, а акцентуються 

в основному романо-германські літературні зв’язки. Предтечею 

компаративістики як дисципліни вважається данський учений Георг 

Брандес (1842-1927), якому належить фундаментальна праця в 6 

томах “Головні течії в європейській літературі 19 ст.” (1872-1890). 

Цей час є й піком творчої діяльності визначного російського 

компаративіста (фольклориста, міфолога, засновника історичної 

поетики) Олександра Веселовського. 

 

2.2. Етап офіційного визнання та початку власне наукового 

розроблення літературної компаративістики (1885 р. – 40-ві 

рр. 

ХХ ст.) 

Переломним в історії компаративістики вважається 1886 рік: 

тоді виходить та отримує популярність книга Хетчисона Познетта 

“Порівняльне літературознавство”, в Німеччині Макс Кох 

започатковує перший у світі “Журнал порівняльної історії 

літератури” (виходитиме до 1910 р.), який на час свого існування 

стане центром компаративних студій, а в Женеві (Швейцарія) 



читаються перші курси лекцій із порівняльної історії літератури. 

У той час викладає Фердинанд Брюнетьєр, наголошуючи на 

потребі охоплення явищ світової літератури. Учень цього 

французького вченого, перший штатний професор кафедри 

порівняльного літературознавства у Франції (м.Ліон), Жозеф Текст 

визнаний засновником літературної компаративістики. Саме він 

визначив “генеалогію” нового напряму і в 1890 р. писав: “Я вірю в 

майбутнє порівняльного літературознавства, європейського 

літературознавства. Брандес, Макс Кох, Еріх Шмідт у Німеччині, 

Х.Познетт в Англії проклали шлях, і ми попрямуємо цим шляхом” 

[цит. за: 4; 49]. 

Ж.Тексту належить перше значне компаративне дослідження 

“Ж.-Ж.Руссо і джерела літературного космополітизму” (1895). 

Відповідно, в літературознавстві ІІ пол. ХІХ ст. (у Франції) 

паралельно з культурно-історичною школою (Іпполіт Тен) 

розвивається й порівняльно-історичний метод. Пріоритетними для 

молодої науки в цей час стають генетико-контактні дослідження 

літератур. 

Далі розвиток компаративістики набирає оберти. На поч. ХХ ст. 

формулюються її завдання, методи. В 10-20-х рр. виходять уже 

класичні галузеві праці: Естева (фр.) “Байрон і французький 

романтизм”, В.Жирмунського (рос.) “Байрон і Пушкін” (1924) тощо. 

Ж.Текста на Ліонській кафедрі змінює Фернан Бальдансперже, 

який, активно розробляючи теорію і практику компаративістики 

(“Дослідження з історії літератур”, 1907-1939), також започатковує з 

П.Азаром журнал “Revue de littérature comparée” (з 1921 р.), який стає 

одним з провідних у міжнародній компаративістичній періодиці. 

Далі французьку – “класичну” – школу очолює проф. Поль Азар 



(досліджував переважно зв’язки “Франція – Італія”). До тієї ж школи 

належить проф. Сорбонни Поль Ван Тігем, відомий теоретик галузі, 

автор книг “Синтез в історії літератури. Порівняльне 

літературознавство і загальна література” (1925), “Історія літератур 

Європи і Америки від Відродження до наших днів” (1945), 

“Романтизм у європейських літературах” (1948) та першого в історії 

компаративістики підручника “La littérature comparée” (1931). В 

останньому подавались історія нового напрямку, його принципи, 

завдання, методи. Автор вказував, що літературна компаративістика 

“входить до складу історії кожної національної літератури, 

розкриваючи на кожнім етапі розвитку останньої зв’язки цієї 

літератури з літературами інших народів. Тим самим літературна 

компаративістика сильнішою мірою підвищує наукову цінність 

історико-літературних досліджень національної літератури 

порівняно з попередніми студіями” [цит. за: 6; 297]. 

В Італії у ХХ ст. слід назвати Артуро Фаринеллі (“Романтизм у 

латинському світі”, 1927), Дж.Пелегріні та ін. 

У Німеччині та Японії літературна компаративістика розквітла 

особливо після Другої світової війни. Всеєвропейське визнання 

отримали праці німців Еріха Ауербаха “Мімесис” (1946) та Ернста 

Роберта Курціуса “Європейська література і латинське 

середньовіччя” (1948). Визначні представники німецької 

компаративістики також – проф. Курт Вайс і Фріц Штрих. У ФРН 

було створено Асоціацію компаративістів (голова – проф. 

Боннського університету Хорст Рюдигер). 

Про міцні позиції японського порівняльного літературознавства 

свідчать заснування 1948 р. Японського національного товариства 

компаративістів та 1953 – Інституту порівняльно-історичних 



досліджень літератури при Токійському університеті. 

 

2.3. Етап удосконалення і перегляду базових настанов 

(“першої кризи”): 50-ті рр. ХХ ст. Через 20 років після виходу 

підручника П.Ван Тігема Маріус Франсуа Гюйяр видає книгу з 

однойменною назвою – “La littérature comparée” (1951), причому 

мету порівняльного літературознавства він вбачає вже у дослідженні 

конкретних міжнародних літературних зв’язків: “Порівняльне 

літературознавство – це історія міжнародних літературних 

відносин”. Щоправда, предметом вивчення компаративістики 

М.Ф.Гюйяр визнавав лише літератури минулого. 

У ХХ ст. у Франції виділяються постаті Рене Етьємбля, П’єра 

Брюнеля. 

З 1955 р. існує Міжнародна асоціація літературної 

компаративістики з центром у Парижі. Важливо зауважити також, 

що домінування французької школи компаративістики у світі 

тривало до 60-х рр. ХХ ст. Іншими словами, попередній етап 

розвитку даної науки проходив “під знаком” французької традиції. 

Провідною на наступному етапі стає американська школа. 

М.Конрад вказує, що в ХVІІ ст. вже чітко намітились контури 

національних європейських літератур, а ХІХ ст. стало епохою 

грандіозного розвитку останніх. Тісний взаємозв’язок європейських 

народів у цей час учені трактували і як показник певної спільності 

історії двох і більше літератур (частіше сусідніх), що сприяло 

виникненню вчення про зональні літератури (народів Західної 

Європи, слов’ян тощо). Заслуга французької компаративістики 

полягає у доведенні спільності літератур у межах однієї зони 

(Західна Європа і Америка) переважно в рамках XVII-XIX ст., 



максимально – з Ренесансу. 

Розвиток теорії зональних літератур породив ідею світової 

літературної спільності, в результаті чого поняття світової літератури 

стало розумітись не як сукупність (сума) окремих явищ 

(національних літератур), а як системно організоване самостійне 

явище (єдність). На цьому ґрунті виникла особлива галузь 

компаративістської школи (у США). 

В Америці літературна компаративістика народилась на порозі 

ХХ ст.: “в лекціях” проф. Ірвінга Беббіта в Колумбійському та 

Гарвардському університетах. Сильного впливу вона зазнала від 

французької класичної школи, яку сама ж сильно критикувала в 

1920-1930-х рр. (зокрема, за європоцентризм, дослідження майже 

виключно системи впливів). Так розпочались пошуки нових 

методологій. 

Поштовхом до оновлення компаративістики у США став 

позалітературний фактор. Поширення фашизму і початок Другої 

світової війни призвели до еміграції в Америку інтелектуалів 

Європи. Неупереджене ставлення до них тут і наявність усіх умов 

для роботи сприяли тому, що ці вчені розпочали викладати 

компаративістику в Штатах, досконало знаючи власні національні 

літератури. Це були чех Рене Веллек, німець Х.Френц, італійці 

Р.Поджіолі та Дж.Орсіні, швейцарці Вернер Фрідеріх і Ф.Жост та ін. 

(також серед американських компаративістів назвемо Дж.А.Боргезе, 

Америко Кастро, Лео Шпіцера, Романа Якобсона, Чендлера Белла та 

ін.). Саме в той час в Америці й виникають значні компаративістські 

інновації, посилюється протистояння французькій школі. 

У кін. 50-х рр. у США до галузей літературної компаративістики 

входить ще одна: дослідження літератури в системі мистецтв та 



інших видів духовно-творчої діяльності людини, – остаточне 

визначення й визнання якої у світовій науці відбулося лише в 

70-х рр. ХХ ст. (поворотним __________тут був ІХ конгрес 

Міжнародної 

асоціації порівняльного літературознавства 1979 р. в Інсбруку) 

[9, ч.І; 10, 17]. ІІ пол. ХХ ст. відзначена також появою і поширенням 

імагології у світовій компаративістиці. 

Формально визнана американська школа була 1958 р. на 

ІІ конгресі Міжнародної асоціації порівняльного літературознавства 

(в університеті Північної Кароліни). Р.Веллек виголосив тоді 

знамениту доповідь “Криза порівняльного літературознавства”, де 

гостро розкритикував класичну наукову школу й засудив її “штучну 

демаркацію предмета і методики, механічну концепцію джерел і 

впливів, мотивацію, що ґрунтується на культурному націоналізмові, 

яким би ліберальним він не був...”. У 1961 р. в Америці виходить 

“Порівняльне літературознавство, метод і перспективи” за ред. 

Н.П.Шталькнехта і Г.Френца; там же отримує життя журнал 

“Comparative Literature”. 

На відміну від французької школи, у США в центрі уваги 

постають не конкретні факти міжнаціональних рецепцій, а 

встановлення загальних інтернаціональних закономірностей 

літературного процесу, наднаціональних категорій (жанрів, тем, 

стилів, течій). 

Таким чином, у 50-х рр. ХХ ст. в розвитку світової 

компаративістики відбуваються кардинальні зміни: найбільш 

раціональними й перспективними визнаються дослідження не 

генетико-контактних зв’язків (які ставились на перший план 

французькою школою, а отже, й домінували в останній третині ХІХ – 



І пол. ХХ ст.), а порівняльно-типологічні студії різних рівнів. 

“Класична” компаративістика в цей час переживає кризу, 

результатом якої стає зміна наукової парадигми. Д.Наливайко 

підкреслює: “Генетико-контактологія в компаративістиці другої 

половини ХХ ст. втрачає самодостатність і абсорбується 

порівняльною типологією” [8; 26]. Ключові позиції переходять до 

американської школи, яка утримує їх і нині. 

 

2.4. Етап глобального поширення й інтенсифікації 

компаративних досліджень у світі (60-ті – поч. 90-х рр. ХХ ст.) 

У цей час світова філологія переживає “компаративістичний 

__________бум” (Д.Наливайко). Паралельно з інтенсивним розвитком 

науки у 

“класичних” для неї країнах, пошуком їх ученими якісно нових 

технологій порівняльного вивчення літератури відбувається 

поширення компаративістики в усі розвинені країни світу (скажімо, 

потужний імпульс до розвитку отримує в 1970-х рр. румунське 

порівняльне літературознавство (О.Діма)). Спостерігається активне 

засвоєння компаративістикою нових наукових концепцій 

(феноменології, герменевтики тощо), різного ступеня звернення 

порівняльного літературознавства до теорій рецептивної естетики й 

інтертекстуальності (приміром, “компаративістика як 

інтертекстуальність – це чи не найширша ділянка порівняльних 

досліджень у Польщі” [7; 88]). У ВНЗ відкриваються кафедри 

відповідного профілю, засновуються нові наукові компаративістичні 

часописи. Більш того, головною літературознавчою дисципліною в 

університетах ряду країн Заходу (Франції, Америки й ін.) стає 

комплексний предмет – “Загальне і порівняльне літературознавство» 



(“General and Comparative Literature”), який поєднує 

компаративістику з теорією та історією літератури. 

 

2.5. Етап “другого перегляду” базових настанов (“другої 

кризи”) літературної компаративістики (середина 90-х рр. ХХ ст. 

– початок ІІІ тисячоліття) 

Сучасний стан світової літературної компаративістики 

позначений глибокими протиріччями як зовнішнього (її функція), так 

і внутрішнього (її предмет) характеру. Словенський науковець Томо 

Вірк констатує: “…останнє десятиліття знову (вдруге після виступу 

Р.Веллека 1958 р. – А.Г.) стало періодом виключно інтенсивного 

обговорення питань про сутність, зміст, обґрунтування, структуру і 

майбутнє дисципліни” [3; 169]. 

Висловлюються думки про “другу кризу” порівняльного 

літературознавства (Сьюзен Бесснет та ін.), хоча природа питань 

навколо нього від часу доповіді Р.Веллека змінилася докорінно. 

Усвідомлення кризи й необхідності кардинальних перетворень у 

компаративістиці в різних країнах проявляється неоднаково (воно 

менш інтенсивне в континентальній Європі та яскраво виражене у 

США, Канаді, Великобританії), однак це не знімає проблеми. 

Про потребу оновлення дисципліни в цілому йдеться, зокрема, в 

“Доповіді Бернхеймера” Американської ради з порівняльного 

літературознавства за 1993 рік. Причому в цім документі ставиться 

під сумнів самий предмет галузі: це має бути не стільки література, 

скільки все “поле культурної продукції” [див.: 3; 171] – культура. 

Підкреслені в “Доповіді…” “контекстуалізація літератури й 

марґіналізація літературознавства” [там само; 173] викликали 

гострий протест таких визначних компаративістів, як Брукс, Каллер, 



Перлофф та ін. (таким чином, вчені розділилися на 

“контекстуалістів” і “неконтекстуалістів”). Останні занепокоєні тим, 

що подібні погляди можуть призвести до розчинення дисципліни в 

культурологічних дослідженнях (за Каллером, це був би перехід уже 

в порівняльні культурологічні студії). Однак, відстоюючи предмет 

науки та власне інститут літературності, “традиційні” 

компаративісти не виключають діалогу літератури із зовнішнім 

світом. 

Прикметно, що, на думку Т.Вірк, “Доповідь…” 1993 р. “носить 

головним чином програмовий характер і не відзначається 

достатньою аргументованістю” [там само; 181]. 

Отже, узагальнюючи погляди найбільш радикальних сучасних 

науковців, можна сказати, що модифікація порівняльного 

літературознавства бачиться в них як плавний перехід у форму 

перекладацьких досліджень або ж у культурологічну сферу, в той час 

як “класичні” підходи до галузі ще містять невичерпні ресурси, що 

чекають на своє розроблення (доречним тут буде пригадати, що ще 

“…в 60-70-х рр. (ХХ ст. – А.Г.) порівняльне літературознавство 

розвивалося по лінії зближення із “загальним”, з історією світової 

літератури на рівні певних її констант і домінант”, а у 80-90-х воно 

вже тяжіло до теорії літератури; за Р.Етьємблем, літературна 

компаративістика – це “порівняльна поетика”). Крім того, про 

потребу модифікації компаративістики зараз можна говорити не 

скрізь, а, скажімо, в країнах Заходу, де, на думку деяких науковців, і 

спостерігається криза порівняльного літературознавства. Так, 

С.Бесснет у книзі 1993 р. “Comparative Literature: A Critical 

Introduction” пише про занепад західної компаративістики [див.: 3; 

170]. Поряд з цим наголошується на тому, що у Східній, Південно- 



Східній та частково в Центральній Європі, Азії, Африці, Австралії 

розвиток порівняльного літературознавства перебуває в самому 

розквіті [там само; 179]. Останнє, однак, також не аксіома: 

пригадаймо хоча б твердження польського вченого Б.Бакули про те, 

що “…традиційна модель слов’янської філології та 

компаративістики стає все менш придатною” [1; 54]. 

Ідучи, як і кожна наука, шляхом самовдосконалення, перегляду 

й осучаснення своїх завдань відповідно до потреб об’єктивної 

дійсності, літературна компаративістика, “заінфекована” суміжними 

дисциплінами” [2; 114], нині переживає черговий період визначення. 

“Нове порівняльне літературознавство, зорієнтоване на нові теорії... 

все більше обіцяє стати метанаукою, – пише О.Веретюк і згодом 

додає: При всіх новаторських тенденціях компаративістика все ж 

залишається традиційною...” [там само]. Отже, – знову зіткнення 

традиції та реформування, парадоксальність і нестримний рух 

уперед. Дискусії навколо зазначених проблем тривають, і, 

відповідно, даний етап розвитку нашої науки є відкритим__ 


