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ПЕРЕДМОВА 
 
Динамічні суспільно-політичні процеси кінця 1980-х – початку 

1990-х років, пов’язані з розпадом Радянського Союзу, здобуттям 
Україною державної незалежності, об’єктивно зумовлювали актуа-
лізацію проблем формування національно-державницьких цінностей, 
української нації, суспільної консолідації заради збереження і 
утвердження національно-державного суверенітету країни. Загальна 
логіка конструювання образу нової національної держави, характеру і 
динаміки її інституційного розвитку, особливо ж, з урахуванням 
постмодерних реалій і зростаючих викликів глобалізованого світу, 
настійно диктувала поєднання і врахування в практиці державо-
творення раціональних (економічних, технологічних, фінансових) і 
соціокультурних (ціннісно-смислових) чинників як необхідної умови 
успішності «українського проекту». 

Значна частина сучасних соціогуманітарних досліджень, при-
свячених осмисленню природи та специфіки системної трансфор-
мації [1–4], як і розвитку українського суспільства й держави [5–
10], характер вітчизняних і міжнародних наукових дискусій з 
означених питань дають достатньо підстав стверджувати, що 
еволюція окремих інституційних новоутворень, як і суспільний 
розвиток загалом, тісно пов’язані з соціокультурними особли-
востями життєдіяльності спільнот. 

Проблеми змісту і особливостей соціокультурної трансфор-
мації українського суспільства вже в 1990-х роках стають предме-
том дослідження вітчизняних учених [11–15]. Контури нової галузі 
знань охоплювали такі наукові напрями, як: вивчення сутності 
соціокультурних змін у перехідний період; визначення законо-
мірностей і специфіки соціокультурної трансформації українського 
суспільства; дослідження особливостей модернізації і постмо-
дернізації в окремих сферах соціально-культурного життя; аналіз 
специфіки та основних характеристик соціокультурної ідентич-
ності; розробка механізмів та шляхів регулювання соціокуль-
турних трансформаційних процесів тощо. 

Попри наявне відчутне відставання в розробці теорії і 
методології соціокультурної трансформації, визначенні системи її 
показників та індикаторів при отриманих вагомих результатах 
емпіричних досліджень окремих сфер нової соціокультурної реаль-
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ності сформувалося порівняно усталене розуміння соціокуль-
турних трансформацій як «відносно самостійних і доволі різнома-
нітних процесів змін у культурі соціуму, а також у нормах, 
цінностях,  ментальності, свідомості, світогляді як індивідуальних, 
так і колективних суб’єктів» [13, с. 15]. 

Український соціум у контексті його субкультурної дифе-
ренціації й ціннісної варіативності, місце і роль соціокультурних 
ідентичностей у процесах суспільної інтеграції досить ґрунтовно 
представлені у монографії Л. Нагорної [14]. Розуміючи сферу 
соціокультурної ідентичності як «найближчий до людини життєвий 
простір, в якому матеріалізується соціальний капітал, розвиваються 
й постійно вдосконалюються засоби життя й константи культури», 
позначаючи терміном «соціокультурна ідентичність» сукупність 
найбільш значимих для групи чи індивіда соціальних та культурних 
орієнтацій, якими вони керуються у  взаємодії з найближчим ото-
ченням і владними структурами, дослідниця небезпідставно вважає, 
що саме соціокультурні ідентичності можуть з повним правом 
претендувати на роль смислотворчого стрижня у багатоскладовій 
ідентифікаційній ієрархії [14, с. 20, 25–26]. 

Кластер соціокультурних ідентичностей в Україні включає в 
себе до десяти різних типів ідентичностей – соціальних, професій-
них, гендерних, територіальних, етнічних, культурних (національ-
на, мовна, релігійна, цивілізаційна належність) та інших, кожна з 
яких заслуговує на окреме спеціальне дослідження.  Автори 
пропонованої розробки – наукові співробітники відділу етно-
політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України – концентрують свою увагу насам-
перед на аналізі динаміки змін параметрів культурного типу 
ідентичностей, продовжуючи та критично переосмислюючи ре-
зультати власних раніше здобутих напрацювань. 

У спробі осмислення закономірностей та особливостей соціо-
культурних трансформацій у сучасній Україні авторський колектив 
виходить з того, що об’єктивний стан соціально-політичного, 
культурного та цивілізаційного поступу людства визначається як 
Постмодерн, перехід до якого виявляє низку ризиків та викликів: 

1. В умовах глобальних суспільних трансформацій шлях 
демократичних перетворень для постсоціалістичних країн визначає не 
лише досвід модерного розвитку західноєвропейських демократій. 
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Сучасні перетворення відбуваються в умовах нашарування власних 
традицій, модерних і постмодерних інтенцій, які уособлюють 
соціокультурні особливості трансформаційних процесів нових 
незалежних, у тому числі й України, пострадянських держав. Звідси, 
видається цілком закономірним, що сучасні суспільно-трансфор-
маційні процеси та політична модернізація суспільств, які розви-
ваються, не обов’язково набувають рис моделі «західноєвропейського 
зразка», а приводять до появи нових соціально-економічних і суспіль-
но-політичних форм організації суспільства [9, с. 96]. 

2. У перехідні етапи розвитку складних соціальних систем 
змінюється не лише їх зовнішня, соціально-матеріальна сутність, а й 
внутрішній ідеальний, психічний світ людей, їх поведінкові стерео-
типи, ціннісні орієнтації та соціальні норми (психокультура) [2, с. 18]. 

3. Якщо в колишньому (модерному) суспільстві системоутво-
рювальним началом був соціально-матеріальний чинник, то в 
сучасному (постмодерному) суспільстві саме соціокультурна (пси-
хосоціальна) основа визначає особливість та успішність модер-
нізації і загалом розвиток соціальних інституцій, економічних та 
політичних суб’єктів. 

4. Співвідношення інституційних та психосоціальних компо-
нентів в умовах кардинальних соціально-політичних та еконо-
мічних перетворень є свого роду «демаркаційною лінією», що 
проходить між  авторитаризмом і демократією та визначає діалог 
між суспільством, державою і громадянином або ж відчужує 
останнього і від суспільства, і від держави. 

Радикальні суспільно-трансформаційні зміни, у тому числі і їх 
соціокультурної складової, які відбуваються в Україні упродовж  
25 років, пов’язані з еволюційним рухом суспільної системи від 
тоталітаризму до демократії і торкаються всіх аспектів суспільного 
життя. При цьому, на нелінійний (циклічний), складний і 
надзвичайно динамічний характер суспільних змін, що загалом 
перетворює суспільно-трансформаційний процес на неперед-
бачуваний і важко прогнозований, вказує переважна більшість 
дослідників. Вважаючи в цілому обґрунтованим принцип опори у 
справі аналізу суспільно-державних  реформ на циклічну природу 
суспільної кризи та послуговуючись напрацюваннями соціогума-
нітарної думки [9], автори виокремлюють низку кризових циклів 
суспільно-трансформаційного процесу в Україні. 
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Так, кризовий цикл (1994–2004 рр.) становлять два періоди, 
пов’язані з діяльністю Президента України Л. Кучми, – період 
ліберально-демократичного реформаторства (1994–1998 рр.) і 
авторитарний період (1999–2004 рр.). 

Наступний кризовий цикл, що припадає на час діяльності 
Президента України В. Ющенка (2005–2010 рр.) та Президента 
України В. Януковича (2010–2013 рр.) містить два періоди. 
Перший з них започаткувала нова ліберально-демократична хвиля 
розвитку (2004–2005 рр.), яка поволі трансформувалася у процес 
відтворення реальних, у тому числі соціокультурних (психо-
соціальних) передумов для становлення авторитарного режиму, 
яким, власне, й характеризувався другий період (2010–2013 рр.). 

Украй загострені зловживання та політичні маніпуляції 
ціннісною неоднорідністю (як регіонів, так і спільнот) країни, 
інструменталізація дискурсу «розколу» українського суспільства, 
«цивілізаційних розломів», «конфлікту ідентичностей», які тягнули 
за собою проголошення та прорахування моделей розпаду 
держави, у поєднанні з нереалізованими реформами, корупцією, 
соціальною нерівністю, правовим нігілізмом, провокували нові 
зони потенційної конфліктності. 

Усі перелічені вище чинники сформували в українському 
суспільстві і державі той дестабілізуючий потенціал, який зумовив 
відлік чергового кризового циклу (від кінця 2013 р.). Задекларовані 
новою українською владою державно-суспільні реформи, засно-
вані на ліберально-демократичних цінностях, на тлі вкрай 
загостреної ситуації, пов’язаної з анексією Криму та російсько-
українським воєнним конфліктом на Сході України, внутрішньої 
політичної кризи, критичного ставлення до результатів 
проголошених реформ, наростаючих протестних настроїв і 
суспільного невдоволення. Водночас, очевидними в цій ситуації є і 
активізація громадянського суспільства, зростання патріотизму і 
громадянського самоусвідомлення українців усіх національностей 
і соціальних верств, їх консолідація як нації. 

Кризовий стан процесу суспільно-політичних перетворень в 
Україні характеризується амбівалентністю демократичного просу-
вання та авторитарного відкочування, яка в ситуаціях різних і 
часто неочікуваних суспільних перемін набуває особливої гостро-
ти, проходячи так звані точки біфуркації. Після їх проходження 
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суспільство рано чи пізно повертається до стану певної врівно-
важеності й стабілізації. На наявності таких біфуркаційних точок 
(моментів найвищого загострення суспільної кризи) та їх часових 
характеристик у контексті аналізу динаміки сучасної української 
нації акцентує увагу В. Котигоренко: 1) 1990–1991 рр.; 2) 2004–
2005 рр.; 3) від кінця 2013 року і понині. «На кожному з цих 
відтинків часу, – наголошує дослідник, –  українська нація обирала 
одну з двох альтернатив: або відмова від національно-державни-
цьких цінностей і національно-громадянської самоповаги, або 
єднання заради національно-державного суверенітету країни і 
захисту своєї громадянської гідності» [16, c. 304]. 

Динаміка сутнісних і змістовних змін соціокультурних транс-
формацій, їх етнополітичних аспектів у контексті означених вище 
кризових циклів суспільних процесів у сучасній Україні стала 
предметом наукових зацікавлень авторів пропонованої праці. 
Творчо використовуючи здобутки української і зарубіжної соціогу-
манітарної думки, власних попередніх напрацювань, широко 
залучаючи наявну базу емпіричних даних, насамперед результати 
соціологічних досліджень, науковці критично осмислюють проце-
си формування української загальнонаціональної та громадянської 
ідентичності, її регіональні, мовні, конфесійні, історичні аспекти, 
вплив міграційних процесів на перебіг соціокультурних трансфор-
мацій у сучасній Україні. 

Сподіваємося, що це дослідження викличе інтерес як серед нау-
кової спільноти, так і широкого кола експертів, політиків, громад-
ських діячів, стане імпульсом для подальших розвідок і дискусій.
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РОЗДІЛ I. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ АСПЕКТІВ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  
В УКРАЇНІ 

Активізація насильства, міжнародного тероризму, поглиблення 
нестабільності в усій системі міжнародних відносин упродовж 
останніх років викликали необхідність істотних зрушень у домі-
нантних сферах соціального аналізу. Для України цей час став 
періодом суворих випробувань, пов'язаних з російською анексією 
Криму і «гібридною війною» на Донбасі. Збройний конфлікт, що 
швидко набув ознак цивілізаційного, змусив соціогуманітаріїв 
переглянути звичну шкалу оціночних критеріїв і наполегливо 
шукати відповіді на запитання про діапазон можливостей впливу 
науки на перебіг суспільних процесів. Природно, що постійно 
доводиться вносити певні корективи у наукові плани, продиктовані, 
не в останню чергу, умовами воєнного часу.  

Досвід буремного ХХ століття остаточно переконав людство у 
тому, що лінійні прогресистські, позитивістські уявлення про 
динаміку суспільних змін, як і побудовані на них модернізаційні й 
транзитологічні парадигми, не витримують перевірку практикою. 
Категорія «трансформація», яка допускає відкати назад з явищами 
нетривкості й непередбачуваності, виявилася більш гнучкою й 
варіативною, посівши помітне місце в системах соціального 
аналізу. Однак за умов воєнних конфліктів і вона зазнала певної 
девальвації, дедалі частіше поступаючись формулам турбулент-
ності, міжвладдя, керованого хаосу. 

На прикладі України світ мав можливість вкотре пересвідчитися: 
універсалії культури іноді стають безсилими перед наступом 
новітнього варварства. Заохочувані й підтримувані Російською 
Федерацією бойовики не зупиняються перед насадженням бездумної 
жорстокості на підконтрольних їм територіях, не кажучи вже про 
руйнування життєвого простору й соціальної інфраструктури, 
покликаних забезпечувати нормальне життя мільйонів людей. Як 
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виявилося, проти цієї руйнівної енергії безсила навіть міжнародна 
спільнота в особі безлічі міжнародних інституцій та авторитетних 
політиків. Народ, який прагне вистояти у такій ситуації, має 
розраховувати насамперед на консолідаційні важелі у власному 
середовищі. У найширшому сенсі основними серед них є максими 
солідарності з потужним ефектом культурного впливу на соціальні 
процеси і на свідомісну сферу. Йдеться і про соціонормативну, і 
правову, і політичну культуру. 

 За два роки, що минули від часу відкриття у відділі етнопо-
літології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф.Кураса НАН України комплексної теми «Етнополітичний 
контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні», стан 
суспільної думки в країні істотно змінився. З одного боку, війна 
згуртувала патріотів, виник потужний волонтерський рух. З 
другого – поляризація соціуму різко посилилася, його частини на 
Донбасі опинилися по різні боки барикад. Розширення простору 
насильства й соціального цинізму йде паралельно з наростанням 
тривожності, дезорієнтованості, із втратою гуманістичних цінніс-
них орієнтирів. Брак ресурсів і фінансів, гегемоністські амбіції 
північного сусіда, явно недостатній рівень професіоналізму вітчиз-
няних політиків провокують розширення зони культурних травм, 
стимулюють масові протестні акції й хуліганські прояви. Державні 
програми життєзабезпечення населення дають збої, кількість 
зубожілих зростає до небезпечних показників. За таких умов 
політична поведінка багатьох індивідів і груп стає хронічно 
неврівноваженою. Людина потрапляє у постійну символічну 
залежність від дискурсу катастроф, погано розрізняє причини й 
наслідки, шукає прості рішення складних проблем. Досить 
комфортно почуваються лише маніпулятори суспільною свідо-
містю, ті, хто керується логікою: «чим гірше, тим краще». 

Гуманітарна сфера за цих умов стає полем бою за душі людей 
і ареною змагання соціальних програм. Глобалізація надзвичайно 
загострила проблеми акультурації, інтеграції, міграційних 
переміщень, крос-культурних взаємодій. Вона водночас стимулює 
і культурну гібридизацію, і культурну поляризацію, з культурною 
ізоляцією включно. Все це ставить на порядок денний вироблення 
оптимальних параметрів культури кооперації й консолідації. Але 
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не меншою мірою сьогодні потрібні теорії мінімізації й розв’я-
зання конфліктів, а це диктує необхідність нових критеріїв у визна-
ченні напрямів соціокультурної динаміки, коригування осново-
положних засад культури конкуренції й культури конфлікту.  

Не в останню чергу значимістю культури як запобіжника 
сповзанню у морок деінтелектуалізації пояснюється підвищена 
увага гуманітаріїв до проблем національно-громадянської й 
соціокультурної ідентичностей. Їм обом належить почесна роль 
акумуляторів духовних смислів, міжгрупового й міжпоколінського 
трансляторів культурних цінностей, інструментів формування 
сталих свідомісних опор. Позитивна налаштованість самоіденти-
фікацій є потужним чинником опору нав’язуваним Україні 
Російською Федерацією стереотипам хронічної неуспішності, 
спрямованим на руйнування української ідентичності як такої. 
Лише міцний культурний стрижень, базований на сформованих 
віками архетипах поведінки й моральних нормах, здатен допома-
гати уникненню чи бодай мінімізації неминучих у воюючому 
суспільстві неврозів і фобій, страхувати від таких «сурогатних» 
засобів захисту, як алкоголь, наркотики, азартні ігри тощо. 

Інша річ, що у практичному житті на шляху до власного 
соціокультурного самовизначення індивіду доводиться долати 
чимало бар’єрів. Соціальна активність певної частини членів 
соціуму може входити у гострий конфлікт з вимогами моральності, 
простір соціалізації молодих людей великою мірою залежить від 
їхнього найближчого оточення й фінансових можливостей. 
Дистанція від самовизначення до самоствердження й само-
реалізації може бути великою. Якщо говорити про українські 
реалії, то тут на заваді самореалізації стоять і нееквівалентний 
соціальний обмін з надто коротким «соціальним ліфтом», і 
недосформованість «середнього класу», і вади державної політики 
соціалізації. А найбільшою мірою – нездатність держави зупинити 
процес тотального зубожіння громадян, забезпечити належний 
рівень зайнятості навіть за умов дуже низької заробітної плати. 

У такій ситуації надзвичайно багато залежить від того внутріш-
нього стрижня, який наділяє людину здатністю усвідомлено 
сприймати різницю між добром і злом, між «своїм» і «чужим», не 
перетворюючи «чуже» на неодмінно «вороже». Грамотна соціо-
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культурна ідентифікація допомагає людині свідомо ставитися і до 
свого соціального статусу, і до дій партнерів та найближчого 
оточення, і до етнічного походження та світоглядних настанов тих, 
з ким доводиться мати справу. За великим рахунком, саме соціо-
культурна ідентичність стоїть на заваді груповому егоїзму і водно-
час забезпечує тривкий імунітет індивіда до різного роду 
навіювань і апокаліптичних пророцтв. Водночас, це індикатор 
якості життя й соціального самопочуття населення, а отже, показ-
ник ступеня зрілості суспільних відносин.  

Відчутні вади ціннісної дезорієнтації значної частини україн-
ського суспільства сьогодні очевидні. Не сформувавши навіть 
модель національного інтересу як об’єднуючої цінності, соціум 
виявився беззахисним перед потужним тиском конкуруючих у 
непримиренному протиборстві приватних і групових інтересів. До 
рудиментів патерналістської ціннісної системи і небезпечної ерозії 
взаємної відповідальності додається легітимація у суспільній 
свідомості гедоністичних нахилів і пріоритетів необмеженого 
споживацтва. Система мотивацій до чесної праці майже повністю 
зруйнована. Чверть століття суспільних трансформацій в україн-
ському варіанті обернулися відкатом назад з величезними демог-
рафічними втратами (мінус 10 мільйонів населення), гуманітарною 
катастрофою на Донбасі, руйнуванням етичної основи цивілі-
зованого співжиття. 

За таких умов суспільство вправі чекати ґрунтовного аналізу 
ситуації і практичних рекомендацій щодо шляхів виходу із 
всеохопної кризи від соціогуманітарної галузі наукових знань. 
Оскільки в основі головного ціннісного конфлікту в Україні, 
принаймні за його зовнішніми ознаками, перебуває зіткнення 
«українськості» й «русского мира», домінантну роль у такому 
аналізі має відігравати молода наукова дисципліна – етнопо-
літологія. Виникнувши в руслі «антропологічного повороту» у 
системі наукового пізнання як синтез етнології й політології, вона 
за роки незалежності доволі чітко визначилася зі своєю пред-
метною сферою і постійно розширює її рамки за рахунок поглиб-
леного дослідження етнічності, ідентичностей, національної свідо-
мості, міграцій, джерел конфліктності тощо. Природно, що при 
цьому фахівцям доводиться глибоко занурюватися у предметний 
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простір суміжних галузей наукового знання – філософії, соціології, 
культурології, географії культури, конфліктології. Завдяки 
впровадженню у науковий обіг поняття «етнополітична культура» 
реалізується можливість створення ідеал-типової моделі етно-
політики і зіставлення з нею наявних реальних типів культурної 
взаємодії, а також організації поглиблених досліджень етнічної 
психології громадян та відповідного політичного менеджменту. 

Водночас, маємо можливість спостерігати, як змінюються 
механізми й інструменти соціального аналізу під тиском життєвих 
реалій, з одного боку, і когнітивних новацій, з іншого. Уведене  
З. Бауманом визначення нашого часу як епохи гетерофілії стиму-
лювало підвищений інтерес соціогуманітаріїв до понять «різнорід-
ність», «множинна контекстність», «суспільні поля» тощо. Оціноч-
на різнобарвність при цьому сягнула рівня, який змусив К. Гірца 
говорити про справжню головоломку неспівмірностей, завдяки 
якій сучасний світ щораз більше нагадує кувейтський базар і щораз 
менше – англійський клуб джентльменів. Але попри майже 
неминучу «вільність» і «невиразність» підходів гуманітаріям усе ж 
доводиться відшукувати бодай певні контури (frameworks) новітніх 
символічних конструкцій, здатних розшифрувати «карту 
ускладненої суспільної дійсності». Нові «правила канонічності», 
які при цьому формуються, дедалі менше піддаються описанню у 
категоріях структури чи ієрархії. Інтерпретаційні проекти вибудо-
вуються на фундаменті мереж, кордонів, домінуючих символів. 
Очевидно, що й етнополітологія має шанс на поступальний розви-
ток лише в руслі використання категорій множинності суспільних 
полів, різнорівневості культурних практик, індивідуалізації свідо-
місних конструктів. Аналіз етнічності й ідентичностей сьогодні 
немислимий без усвідомлення «великої дихотомії» свого й чужого. 

 
Етнічність у сучасному світоустрої 

 
 Наївні сподівання багатьох аналітиків на те, що глобалізація 

мінімізує і зробить несуттєвими етнічні відмінності, виявилися 
безґрунтовними. Як переконливо показав О. Майборода, зміна під-
валин традиційних культур під впливом глобалізаційних процесів 
призвела до протилежного ефекту – до етнічної мобілізації як 
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засобу зміцнення етнокультурної солідарності [1, c. 361–362]. 
Метафорою «етнічний ренесанс» прийнято позначати найрізнома-
нітніші прояви підвищеної соціальної активності етнічних спіль-
нот, що виразно виявилися наприкінці ХХ століття – як конструк-
тивні, так і деструктивні. Відповідаючи на цей виклик, соціогума-
нітаристика мусила істотно переглянути свій методологічний 
арсенал і змістити акценти убік осмислення сутності політизованої 
етнічності й тих ризиків, які вона провокує.  

 Фундамент переосмислення значною мірою забезпечив вплив 
на спрямування наукового пошуку кількох різновидів перцеп-
ціонізму (від лат. рerceptio – сприйняття), які зосереджували увагу 
на ментальних характеристиках середовища і геокультурних 
мегатрендах, наголошуючи водночас на необхідності вивчення 
усієї сукупності уявлень, що побутують у даному середовищі – як 
раціональних, так і ірраціональних. Відтоді етнополітичні аспекти 
соціокультурних трансформацій виступають як цінність, що 
піддається оціночним вимірам. Завдяки цьому у переважній біль-
шості випадків вдається знаходити задовільні пояснення того, 
чому фактор етнічності, сам по собі нейтральний, у сфері політики 
часто є вибухонебезпечним і чому градус цієї вибуховості у 
глобалізованому світі невпинно зростає.  

У широкому розумінні від температури міжетнічних відносин 
залежить доля людства. Це не перебільшення, оскільки нею 
вимірюються і форми самореалізації різних етнічних спільнот, і 
тривкість норм міжнародної взаємодії, і стабільність полікуль-
турних держав. Звідси підвищений інтерес суспільних наук до 
проблем етнічності й націоналізму. Однак, як точно підмітив  
Д. Мейбері-Льюїс, «всупереч факту, що нині так багато розмір-
ковують про етнічність і етнічні спільноти, не зовсім ясно, що ж 
сама етнічність означає і чому вона справляє такий значний вплив 
на процеси міграції й політичну поведінку» [2]. І вже зовсім важко 
збагнути, чому природне право людини на життя так часто 
приноситься у жертву доволі абстрактному й розмитому поняттю 
етнічної спорідненості.  

 Попри стоси праць, написаних на теми етнічності, цей 
феномен і сьогодні лишається «невловимим» і складним для 
побудови пояснювальних схем. Сотні різних визначень етнічності, 
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що побутують у політичній антропології, соціології, культурології 
та інших суміжних галузях знання, не набагато наблизили людство 
до розуміння її суті. Незалежно від того, яка ознака етнічності 
береться за основу – «властивість мінливих груп з чіткими 
межами» (Ф. Барт), «належність до етнічної групи» (Дж. Келлас), 
«аспект соціальних відносин» (Т. Еріксон) чи щось інше – суть 
етнічності як специфічної форми солідарності часто-густо дивним 
чином «вислизає». Категорія «національний характер» тому й не 
прижилася в соціальному аналізі, що описати національне з 
етнічним підтекстом – значить виявити унікальне й неповторне, 
глибоко сховане у розмаїтті культурних традицій.  

Якоюсь мірою конкретизувати поняття «етнічність» допомагає 
концепт ідентичності – теж розмитий і небезспірний, але надзви-
чайно популярний у культурології й соціальній психології. 
Зазвичай терміном «ідентичність» позначається культурна норма, 
яка відображає емоційні реакції спільнот та індивідів, тим чи 
іншим способом інтерпретуючи оточуючий світ і своє місце в 
ньому. У психології особи ідентичність людини визначається як 
стійке «Я», внутрішнє усвідомлення себе як члена певної 
спільноти. У соціальному сенсі ідентичність має вигляд найбільш 
значущих політичних, культурних, релігійних та інших орієнтацій, 
якими детермінована мережа зв'язків людини з групами, інсти-
тутами, ідеями тощо. 

 Очевидним є вплив на образи тих чи інших ідентичностей 
моральних переконань індивіда, прихильності до певних цінностей 
чи норм, а також символів і міфів. Свідомо чи неусвідомлено 
людина окреслює коло своїх уподобань, своє місце «тут і тепер». 
За цією ж моделлю формуються і групові ідентифікації. 
Ідентичності, констатує американський фахівець у галузі полі-
тичної антропології З. Мах, фіксують символічні кордони, які 
поділяють світ на «наш» і «їхній» домени. Відповідно до цього 
поділу організується соціальний простір, визначаються патерни 
міжгрупової взаємодії [3, c. 43].  

У політичному дискурсі ідентичність зазвичай постає як 
наслідок процесу усвідомленого самоототожнення індивіда чи 
групи із прийнятими у тому чи іншому середовищі зразками пове-
дінки, що формуються на основі певних ціннісних систем і визна-



Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження…       
 

17 

чають характер і спрямованість процесів соціалізації та інтеракцій. 
У науковому дискурсі цим поняттям найчастіше позначається ког-
нітивна схема, від якої суттєво залежить суб'єктивна інтерпретація 
соціальної дійсності, а отже, і емоційні реакції на неї. Політизована 
колективна ідентичність формує притаманний цьому соціуму 
досвід сприйняття себе через ставлення до «Іншого». Толерант-
ність чи ворожість у сприйнятті інакшості служить одним з 
найважливіших індикаторів, яким вимірюється спрямованість 
ідентифікаційних практик, а в кінцевому рахунку – і стан полі-
тичної культури. 

Термін «ідентичність» виступає, отже, як методологічний 
ключ до розуміння етнічності і виконуваних нею функцій куль-
турного розрізнення. Як і категорія «ментальність», цей термін 
служить засобом розмежування концептів «етнічна ідентичність» і 
«етнічна свідомість» – перший значно ширший, бо включає в себе і 
сферу підсвідомого. Наблизитися до розуміння їхнього співвід-
ношення допомагають різні методологічні підходи, насамперед 
біхевіористський, соціокультурний, дискурсивний. 

Надзвичайно популярний у 60–70-х рр. минулого століття 
біхевіористський підхід уможливив доповнення нормативно-юри-
дичного світу політики «людським чинником»: аналізом почуттів, 
пристрастей, моделей самовизначення. На цій основі вдалося 
забезпечити продуктивні міждисциплінарні зв'язки політичних 
наук із культурною антропологією, соціологією, культурологією та 
іншими сферами соціогуманітаристики. І хоч невдовзі позиції біхе-
віоризму істотно похитнулися під тиском методів системного 
аналізу, цей підхід зберігає і сьогодні свої позиції у вигляді 
«постбіхевіоризму», «необіхевіоризму» тощо. При цьому саме 
аналіз політичної поведінки та її модифікацій (із політичним відчу-
женням включно) забезпечує йому довготривалу перспективу. 

Соціокультурний підхід для аналізу ідентичностей виявився 
найбільш універсальним: у цьому руслі вдалося вибудувати міцний 
каркас для аналізу соціокультурних процесів і явищ, відповідних 
кодів, зв'язків, ідентифікацій тощо. Класична праця Е.Сміта про 
національну ідентичність відкрила шлях до дослідження усієї 
сукупності явищ, що становлять орієнтаційну сферу політики. Не 
менш продуктивними виявилися ідеї Б.Андерсона про націю як 
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уявлену спільноту, а також міркування Я. Ассмана про комуні-
кативну й культурну складову колективної пам'яті. Д. Голлінджер 
запропонував психологічний підхід до розгляду ідентичностей, 
доводячи, що термін «приєднання» (affiliation) міг би бути більш 
придатним для передачі того стану умовної співпричетності, який 
зазвичай передається розмитим поняттям «ідентичність». 

На основі розгляду соціального і культурного у їх напруженому 
співвіднесенні і латентній суперечливості вдалося нарешті вивести 
етнополітологію на доволі високий рівень міждисциплінарності. 
Пріоритет у його забезпеченні належав інтерпретативній парадигмі, 
запропонованій символічним інтеракціонізмом (Дж. Мід, Е. Гофман, 
П. Бергер). У руслі модернізму найбільш істотне просування у цьому 
напрямі пов'язують із діяльнісно-активістським підходом (Е. Гідденс, 
П. Бурдьє, Дж. Александер, П. Штомпка), орієнтованим на 
дослідження нелінійності соціальних процесів, біфуркацій, куль-
турних травм. Структурно-функціональний підхід, започаткований 
Т.Парсонсом та Р.Мертоном, відкрив шлях до аналізу явищ 
соціальної аномії, порушень системної рівноваги, дисфункцій, що 
можуть виникати на ґрунті незбігу ціннісних орієнтацій, нераціональ-
ного розподілу суспільних ролей. Для України сьогодні, у стресових 
умовах збройного протистояння, саме він уявляється оптимальним у 
системі соціального пізнання.  

 
Напрями еволюції етнополітичних парадигм 

 
Осмислення обставин краху колоніальних систем і постра-

дянських реалій забезпечило просування етнополітології від спро-
щених «транзитологічних» парадигм до розуміння важливості саме 
тих процесів і явищ, які глибоко закорінені у свідомісній сфері і 
вже тому виходять поза рамки лінійних уявлень і узагальнених 
схем. Продуктивним виявився специфічний інтерес до т.зв. гібрид-
них режимів, «безформного плюралізму», «маятникової динаміки». 
Доволі розпливчатий концепт консолідації змінюється більш 
чіткими і водночас обережнішими парадигмами «рівноваги» 
(«еквілібріуму») з особливим акцентом на «спадщині минулого». 
Використовуючи запропоновані ще у 80-х рр. підходи Г.Кітчела, 
сучасна політична наука саме цю спадщину вважає «точкою 
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відліку» різних траєкторій змін політичних режимів і вихідним 
елементом структури політичних можливостей [4, c. 81–82]. 
Активно досліджується вплив на самопочуття соціумів як 
екзогенних (посилів зовнішнього середовища), так і ендогенних 
(зумовлених логікою розвитку внутрішніх процесів) чинників. 

Спираючись на ці напрацювання, відділ етнополітології 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
НАН України визначив як пріоритетний напрям власного дослід-
ження проблему етнополітичного контексту соціокультурних 
трансформацій у сучасній Україні. Сьогодні саме час відповісти на 
питання: чи правильно було окреслено тематичні межі цього напряму 
і чи витримали перевірку викликами останніх років гіпотетичні 
припущення щодо оптимального діапазону назрілих реформ? Маємо 
підстави констатувати: і «больові точки» суспільства були визначені 
адекватно, і надії на роль культури як регулятора суспільних відносин 
виявилися не безґрунтовними. Єдине, що три роки тому важко було 
передбачити – це закономірності ескалації конфліктів і темпи 
зростання загроз національній безпеці. У процесі роботи над 
проектом ми намагалися цей недолік по можливості мінімізувати, 
сфокусувавши увагу на проблемах регіоналізму, фрактальності, 
погранич, мовної політики, культурної пам'яті, історичної культури. 
Природно, що у фокусі уваги опинилися питання, пов’язані з 
«гібридною війною», появою нових демаркаційних ліній, проявами 
гуманітарної катастрофи на Донбасі.  

Те, що Україна несподівано не лише поповнила список «га-
рячих точок» на планеті, але й утримує сумнівну першість на 
європейському континенті щодо тривалості й гостроти збройного 
протистояння, у вітчизняних політичних і наукових дискурсах 
знаходить пояснення переважно в руслі розвінчання російської 
агресії та антинародного режиму Януковича. Не ставлячи під 
сумнів ці аналітичні домінанти, ми намагалися подивитися на 
проблему ширше й глибше, у тому числі й під кутом зору 
соціальної психодіагностики. Адже якщо першопричину «некон-
венційної війни» легко відшукати в російській агресії, то її 
безпрецедентну тривалість неможливо пояснити без аналізу 
біфуркаційних станів і соціопатій, які є наслідком ідентифікацій-
них криз у вітчизняному соціумі. 
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 Про «вірус безумства», «загальний психоз», «соціальну шизоф-
ренію» в Україні почали говорити уже в перші роки незалежності. У 
1994 р. соціологи Є.Головаха та Н.Паніна поставили українському 
суспільству невтішний діагноз – «соціальне божевілля». Оволоді-
ваючи свідомістю мас, доводили автори, ідея загального безумства 
ризикує перетворитися на реальну силу, здатну серйозно ускладнити 
процес демократизації суспільства [5, c. 13]. Багатьом на той час 
такий діагноз уявлявся занадто жорстким. Сьогодні, з огляду на 
трагедію Донбасу і російську анексію Криму, він постає як адеква-
тний оціночний бренд і як грізне попередження – країна може опини-
тися і в гіршій ситуації, якщо її еліти не здолають корупцію, не знай-
дуть алгоритм замирення й не забезпечать умови для економічного 
зростання. Адже, на переконання Є.Головахи, нині маємо підстави 
говорити вже не лише про «гібридну війну», але й про породжені 
суцільним хаосом гібридну державу (суміш охлократії з олігархатом) 
і таке ж дивне суспільство з класово-становою структурою [6]. Про 
закономірність такого фіналу говорять навіть на найвищому 
владному рівні. Варто, приміром, прислухатися до самокритичного 
зізнання першого Президента Л.Кравчука: «Ми робимо речі, які не 
об’єднують, а роз’єднують Україну. І так було весь час. Ми не може-
мо домовитись, не можемо помиритись. Захід воює проти Сходу, 
опозиція воює проти владної партії. Як можна будувати Україну, коли 
кожен рік від виборів до виборів, від партії до партії, від президента 
до президента інша стратегія, інша політична лінія, інші економічні 
підходи... Людям не дали право контролювати владу» [7]. 

Особливу складність для аналізу трансформаційних процесів в 
Україні створює різке загострення поляризації політичних настроїв, 
яке вже далеко не завжди вкладається у регіональну дихотомію по 
лінії «Захід – Схід». Ознаки синкретизму політичної культури із 
полярно орієнтованими субкультурами легко помітити мало не в 
кожному місті. Витоки політичної драми українського соціуму 
проглядаються насамперед у тому, що упродовж чверті століття 
незалежності її політичному класу не вдалося створити узгоджений 
«український проект». Натомість з’явилися два різноорієнтовані – 
один, запропонований лівим спектром політичної думки, вибудо-
вувався на принципах співгромадянства з пріоритетом політичних та 
економічних лояльностей і українсько-російського бікультуралізму. 
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Інший, що мав галицьке походження, але дістав підтримку значної 
частини інтелектуальної еліти столиці, ґрунтувався на постулатах 
етноцентризму з жорсткою кореляцією етнічної (культурної) й 
політичної лояльності і передбачав повний розрив із радянським 
минулим і послідовну дерусифікацію. Взаємовиключність цих двох 
проектів украй ускладнює завдання вироблення стратегічних 
пріоритетів держави і робить громадян заручниками політичної 
кон’юнктури й амбіцій незговірливих політиків. 

З-поміж різних видів колективної ідентичності політична 
виявляється особливо вразливою в умовах дестабілізації, яка стала 
упродовж останніх років виразним фоном українського життя. 
Український соціум, по суті, позбавлений об’єднуючих стимулів – 
ані ідеологія, ані спільні цінності, ані артикульовані державні 
інтереси цю роль не виконують. Хоч поняття «громадянське 
суспільство» постійно присутнє у політичній риториці, його 
змістовне наповнення доволі невиразне. Про термін «політична 
нація» навіть цього сказати не можна. Останнім часом владні 
структури свідомо уникають розмов на цю тему, віддаючи 
перевагу розмитому поняттю «нація», яке може містити в собі і 
національно-громадянські, і етнічні конотації. Дефіцит грома-
дянської ідентичності надто слабо компенсується локальними 
різновидами культурних ідентифікацій, а етнічні, релігійні, мовні 
ідентичності доволі часто виступають у ролі чинників, що розхи-
тують її фундамент.  

Триваюче упродовж усіх років незалежності гостре протис-
тояння у верхах на масовому рівні найчастіше сприймається як 
«керований хаос», спричинений «війною амбіцій». Насправді ж це 
не тільки і не стільки боротьба «у верхах» за владу і власність, 
скільки прояв загострення усіх криз розвитку – кризи ідентичності 
(з конфліктом традиційної спадщини і сучасних космополітичних 
практик), кризи легітимності (з різким падінням довіри до всіх 
владних структур), кризи проникнення (із зруйнуванням механіз-
мів зворотного зв'язку між владою і суспільством), кризи участі (із 
формуванням груп інтересів на клієнт-патрональному ґрунті і 
перетворенням партій на виборчі штаби). Складне переплетення 
усіх цих криз, зрештою, надало їм вигляду всеохопності і чималою 
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мірою прислужилося до ситуації «взаємонерозуміння», яка вили-
лася у збройний конфлікт, ускладнений російською агресією. 
Гостра політична криза на такому фоні сприймається як неминуча 
розплата за взаємовиключні ціннісні критерії, непрофесіоналізм 
еліти, деморалізацію на всіх суспільних рівнях.  

В атмосфері загальної відчуженості, яка неухильно поглиб-
люється, неважко було передбачити зростання місця й ролі 
гіпертрофованого етноцентризму у житті вітчизняного соціуму. Його 
слід розглядати як прямий наслідок краху тієї ціннісної іденти-
фікаційної моделі, яка визначала напрям суспільних змін в умовах 
СРСР. Значна частина громадян, відчуваючи розчарування у 
прокламованих радянською владою універсалістських (колекти-
вістських, інтернаціоналістських) цінностях, почала розглядати 
етнічну й регіональну ідентичність як компенсаторну, таку, що 
забезпечує відчуття співпричетності до якоїсь конкретної, більш-
менш чітко окресленої у соціальному просторі спільноти. Багато хто, 
навпаки, зберіг прихильність до досить глибоко закоріненої внаслідок 
багаторічних пропагандистських зусиль радянської ідентичності. 
Саме на цьому ґрунті виріс орієнтований назовні різновид політичних 
орієнтацій – з позірною прихильністю до ідей «русского мира», 
сепаратизму, федералізму, посилено нав’язуваних мешканцям 
України ідеологічною машиною Російської Федерації.  

Інша річ, що ідентифікаційна сфера не належить до числа тих, в 
яких усе можна легко пояснити з раціональних позицій. Значна 
(можливо, й домінуюча) частина її перебуває під сильним впливом 
«колективного несвідомого» і занурена у свідомісний простір, який 
соціологи називають магічним. На відміну від раціонального – 
активістського й діяльнісного – типу свідомості магічний тип за 
самою своєю суттю утопічний і водночас налаштований на 
конфронтацію. Потяг до архаїки з конструюванням «образу ворога» і 
«комплексу жертви» – його постійні домінанти. Формуючись у 
просторі міфів і симулякрів, конструкти магічної свідомості не 
піддаються верифікації і сприймаються «на віру». Вибудувати на 
такому ґрунті систему чітких силогізмів надзвичайно складно. 

Нині саме час осмислити українську ситуацію в усій її 
суперечливості й невизначеності, відмовляючись по можливості від 
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перебільшення впливу зовнішнього чинника. Справді, у тому, що 
Україна на світовій арені сьогодні постає переважно у ролі не 
суб’єкта, а об’єкта політики, є велика частка провин провідних 
світових гравців, насамперед, путінської Росії. Але обмежитися лише 
констатацією цієї істини у конфліктологічній діагностиці було б 
очевидною помилкою. Україна опинилася у пастці, яку упродовж усіх 
років незалежності вибудовували клани й олігархи, керуючись 
егоїстичною логікою непомірного збагачення й гедоністських 
задоволень, до того ж доволі часто маскуючи її позірною при-
хильністю до етнічних цінностей і нестримним популізмом. Прірва 
між апетитами елітних прошарків і можливостями основної маси 
громадян невпинно розширювалася, формуючи на масовому рівні 
переконання: «так далі жити не можна». Але спрямований своїм 
вістрям проти корупції масовий протест не зуміли очолити люди, 
заінтересовані у вкрай потрібних, не бутафорських, а реальних 
реформах. Натомість, політичний подіум освоїли такі самі олігархи, 
хоч і іншої політичної орієнтації. На хвилі доведеної до абсолюту 
революційної екзальтації вони доволі легко здобули владу, частково 
легітимізовану підтримкою Заходу. 

Існують загальні закономірності еволюції революційних си-
туацій, перевірені радянським досвідом, подіями «арабської весни», а 
тепер уже й логікою розвитку вітчизняної «постмайданної» 
реальності. Суспільні збурення, як правило, починаються під лібе-
рально-демократичними гаслами повалення авторитарних режимів – з 
апеляцією до «волі народу» як джерела легітимації. При цьому 
радикальний націоналізм, що в ідеалі виступає як теоретичний виклик 
лібералізмові, легко уживається з власним антиподом. Не відмов-
ляється він і від позірної «лівизни», вправно граючи на соціальних 
очікуваннях знедолених людей. Зрештою (останнім часом завдяки 
широкому використанню соціальних мережевих технологій), 
«революціонери» доволі швидко досягають цілей руйнування 
існуючих політичних режимів. Але після формальної перемоги 
починаються збої, утворюється ціннісний вакуум. Ним намагаються 
скористатися насамперед «праві» радикали, для яких політична 
розправа з представниками поваленого режиму уявляється важли-
вішою, ніж реалізація задекларованих програм реформ.  
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 Відродження архаїчних та ірраціональних уявлень руйнує 
фундамент цивілізованого співжиття. Як переконливо довели авто-
ри монографії «Донбас і Крим: ціна повернення», «донбаський 
конфлікт побічно справив і серйозний психотерапевтичний вплив 
(своєрідний трансрегіональний катарсис): довго плеканий регіональ-
ними елітами і леліяний населенням, котре їм вірило, міф про те, 
«хто кого годує», був зруйнований жорстким зіткненням із 
суворою реальністю» [8, c. 117]. Сучасні смислові інтенції дедалі 
частіше ґрунтуються на культивуванні інтолерантності, загальної 
неприязні й схильності до «розрубування» вузлів засобами 
насильства, ксенофобських проявах. Адаптативні захисні реакції 
поступаються місцем реакціям опору, включно зі збройними. 
Такий стан колективної фрустрації може тривати в активній фазі 
досить довго, але після неї неминуче настає фаза виснаження. На 
цій фазі зазвичай виразно проявляється активізація криміналітету, 
частішають прояви аморалізму, соціального цинізму. 

Наскільки дієвою за таких умов може бути соціально-політична 
діагностика у її звичному баченні? Як і у сфері медицини, для вже 
задавнених хвороб потрібна терапія, але її ефективність безпо-
середньо залежить від точності у визначенні діагнозу. В ідеалі за 
допомогою соціальної діагностики з’ясовуються механізми ціле-
покладання, стратегії влади, темпоритми соціокультурних процесів, 
динаміка соціальної задоволеності, специфічність поведінкових 
стратегій індивідів. Однак навіть у мирний час далеко не всі 
параметри соціальної ситуації та її суб’єктивного сприйняття легко 
піддаються оціночним вимірам. У кризові періоди, коли система 
регуляторних механізмів зазнає розбалансування, а рівень амбіва-
лентності на свідомісному рівні на порядок зростає, людина часто діє 
спонтанно, під впливом ірраціональних чинників. Сьогодні можна з 
упевненістю констатувати: задавнений ціннісний конфлікт, зумов-
лений, насамперед, парадоксами розвитку українських регіонів у 
різних цивілізаційних системах, обернувся станом, який можна 
вкласти у формулу «війни всіх проти всіх». На цій основі на наших 
очах розігрується «драма нерозуміння» – ідентифікаційні процеси 
розгортаються у просторі несумісності й навіть неспівмірності 
основоположних цінностей і смисложиттєвих парадигм. 
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Системна криза в Україні: прояви й причини 
 

Фахівці-соціологи оцінюють якісну своєрідність українського 
суспільства як перманентний системний кризовий стан, для якого 
характерне розгортання по всьому фронту руйнівних процесів. У 
контексті дослідження суспільства, констатує М. Шульга, термін 
«криза» має деякою мірою метафоричний відтінок. Однак лише він 
відкриває можливості оцінювання таких характеристик соціальних 
явищ, які перебувають у нестійкому, нестабільному і від цього небез-
печному стані. Українське кризове суспільство є двічі нерівноважним 
середовищем: по-перше, його пронизують усі тенденції сучасного 
глобалізованого світу; по-друге, воно перебуває у власній зоні 
соціальної турбулентності. З кожним новим вибором моделей 
соціальної поведінки у ньому зростає невизначеність і відкривається 
ще більш ускладнена багатоваріантність наступного вибору. Довгий 
каскад біфуркацій підвів його до крайньої межі. Український мента-
літет як втілення морального й психологічного стану суспільства вже 
багато в чому не відповідає викликам часу [9, c. 5–23]. 

Очевидне одне: нові реалії потребують нової оптики аналізу, 
зокрема, зосередження не стільки на об’єктивних факторах, 
скільки на дискурсивних складових – суб’єктивних відчуттях, 
рефлексіях, маніфестаціях, репрезентаціях. Уважне врахування 
психоемоційних реакцій дає змогу простежити соцієтальну 
рівнодіючу процесів, що відбуваються (хоч у масах можуть 
домінувати зовсім не адекватні, а швидше химерні уявлення). 
Історичне буття визначається аксіологічними імпульсами кризових 
станів, тому за фактами й цифрами політологу важливо бачити не 
лише різноспрямовані інтереси, але й розбурхані соціальні 
почуття, надії й розчарування, чутки й ілюзії, індивідуальні й 
колективні травми.  

Особливістю виконаного у відділі етнополітології проекту є, 
поряд з викриттям цілей і намірів країни-агресора, доволі критич-
ний настрій щодо компетентності й цілеспрямованості зусиль 
вітчизняних владних структур. Пріоритетна увага спрямована 
принаймні на дві корінні вади останніх – нечітке визначення 
стратегічних пріоритетів і невисокий рівень професіоналізму. 
Всупереч сподіванням другого Майдану, приведена ним до влади 
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команда виявилася принципово не готовою до дотримання елемен-
тарного принципу справедливості, коли основний тягар реформ 
мусили узяти на себе багаті. До цієї вади додалося подиву гідне 
нерозуміння новітніх викликів для системи зв’язку між владою й 
соціумом – адже сучасні інформаційні технології вимагають зовсім 
іншого ставлення до проблем гуманітарної та інформаційної 
політики. Зосередження владних структур на перерозподілі 
портфелів і ресурсів, замість елементарної турботи про джерела 
зростання економіки й потреби людей, викликало в суспільстві 
настільки глибоке розчарування, що майже половина соціуму 
втратила навіть інтерес до виборів. Сегментація статусних груп у 
соціокультурному просторі різко поглибилася, що не могло не 
спричинити ефект психологічної депривації населення.  

Задовго до кривавих подій 2014–2015 рр. своєрідність 
української ситуації проявилася у стані своєрідної загальмованості, 
наявності синдрому, який у соціології вкладається в поняття «криз 
запізнілого реагування». Певна інфантильність еліт, спричинена не 
в останню чергу тривалим домінуванням радянського різновиду 
державного патерналізму, зумовила мляве реагування на вимоги і 
виклики часу. Замість зосередження на завданнях модернізації 
виробництва, зменшення енерговитратності, оновлення вироб-
ничих потужностей і комунікацій, наша управлінська і бізнесова 
еліта зайнялася переважно переділом власності, боротьбою за 
контроль над фінансовими потоками, зведенням міжкланових 
рахунків, політичними спекуляціями. Паралельно під гаслами 
відродження відбувалося свідоме чи несвідоме заохочення 
процесів архаїзації суспільних цінностей, орієнтація на систему 
традицій, закорінених у сільському побуті. Так Україна поволі 
сповзла з орбіти індустріальної, космічної держави у трясовину 
дрібнотоварного виробництва, тіньового розподілу, приземлених 
інтересів, що неминуче потягнуло за собою деінтелектуалізацію й 
деморалізацію. Загальна «віктимізація свідомості» паралізувала 
енергію творення, а тим часом незважена гуманітарна політика 
привчала населення до мислення в бінарних, конфронтаційних 
категоріях. Наслідком неминуче стало розірване на частини 
політичне поле і співіснування – далеко не мирне – діаметрально 
протилежних ідентифікаційних практик. 



Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження…       
 

27 

 Коли у розколотому соціумі вимушено блокуються елітні групи 
з протилежними інтересами, існує небезпека умисного продукування 
ризиків і навіть перетворення ризиків на предмет торгу. Енергія 
соціальної деструкції, яка при цьому виділяється, за своєю руйнівною 
силою зіставна з ланцюговою хімічною реакцією. На фоні психоло-
гічної втоми населення і спричиненої нею підвищеної сугестивності 
(схильності до навіювання) кожна нова «культурна травма» посилює 
прагнення до «порядку», підживлює надії на «прихід месії» і, отже, 
прокладає шлях до авторитаризму, з одного боку, і до сепаратизму з 
виразними проявами тероризму, з іншого. 

 У контексті неврозів і страхів, породжуваних розбалан-
сованістю звичних основ суспільного життя, поняття «криза», що 
упродовж десятиріч сприймалося як метафора, набуло статусу 
основоположної світоглядної категорії і стало одним з ключових 
концептів соціогуманітаристики. Визначаються макро- й мікро-
рівні кризи, вибудовуються моделі змін «парадигми долі» на 
концепції «усвідомленого руху». Наука навчилася аналізувати 
фази кризи, прогнозувати її наслідки. Але й понині проблемне поле 
цієї категорії належним чином не визначене – насамперед тому, що 
відсутнє уявлення про «нормальність», з якою має порівнюватися 
кризовий стан. Сучасні параметри осмислення політичних та 
ідентифікаційних криз задаються здебільшого синергетичними 
уявленнями про «точки біфуркацій», концепціями фрактальності, а 
також запропонованими теоретичною фізикою моделями ентропії. 
Значно меншою мірою дістають наукове обґрунтування пов’язані 
із кризами теорії «безпекових» загроз, не кажучи вже про обмаль 
стабілізаційних моделей, підпорядкованих завданням подолання 
«безвиході кризової свідомості».  

Тим часом на Заході оформився останнім часом ряд наукових 
шкіл, які спеціально досліджують проблеми безпеки. Приміром, 
Копенгагенська школа досліджень миру на чолі з Б.Бузаном у 
монографії «Безпека: нові рамки для аналізу» запропонувала 
поняття сек’юритизації і регіональних комплексів безпеки, які 
істотно розширюють уявлення про загрози й ризики, з якими 
зіткнеться людство у ХХІ столітті [10]. У руслі теорії іденти-
фікаційних криз у працях Копенгагенської школи ґрунтовно 
досліджуються розбіжності духовно-світоглядних і ціннісних 
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орієнтацій та інтерпретацій, а також чинники конфліктогенності, 
що виникають на цьому ґрунті. Вітчизняна наука поки що доволі 
невпевнено уводить ідентифікаційні кризи у контекст досліджень 
національної безпеки. У країні, по суті, відсутнє теоретичне кордо-
нознавство, а недолугі концепти «стіни» не в змозі відігравати 
навіть імітаційну роль якихось безпекових гарантій. 

Настав час нарешті визнати, що в системі гарантування 
безпеки й соціального миру саме ідентифікаційні кризи здатні віді-
гравати найбільш руйнівну функцію, що пояснюється насамперед 
їхнім синкретичним характером. Жодна з інших криз не супрово-
диться настільки глибоким конфліктом індивіда зі своїм оточенням 
(зрештою, і з часом) і такими мутаціями, які загрожують його 
цілковитим випадінням із системи усталених у даному суспільстві 
зв’язків. Не тільки розсіювання життєвої енергії, але й втрата смислу 
існування загрожує й тим соціумам, у яких відсутні або загальмовані 
загальнозначущі критерії громадянської ідентичності. Як свідчить 
досвід ідентифікаційної кризи на Донбасі, фатальними тут можуть 
виявитися як пута несвободи, так і абсолютизація практик 
«свободи без берегів». Разом з маніакальним прагненням позбути-
ся «тягаря минулого» приходить руйнування не тільки образу 
Іншого, але й саморуйнування. Ті або інші фрагменти соціуму 
перестають відчувати ритми й вимоги часу, втрачають базове 
ціннісно-орієнтаційне ядро і, зрештою, анігілюються як цілісність.  

Про вплив сучасної ситуації на Донбасі і в Криму на ескалацію 
конфліктності в країні нині вже можна говорити у контексті «теорії 
катастроф»; адже неспівмірність базових цінностей і орієнтаційних 
пріоритетів реально загрожує розбалансуванням системи суспільних 
відносин і руйнуванням тих каналів, які забезпечують зв'язок 
соціально-структурних підрозділів суспільства з політичною 
системою. Відсутність узгодженого «суспільного проекту» за таких 
умов обертається «ціннісним колапсом», конфронтаційною взаємо-
дією різних суспільних сил, правовим нігілізмом, управлінським 
хаосом. У стані постійної конфліктної взаємодії опиняються усі – 
індивідуальні, групові, професійні та інші різновиди ідентифікаційних 
установок, створюючи критичний рівень взаємонакладання справжніх 
та уявних деформацій. А триваюча ескалація конфліктів шляхом 
заборон, санкцій, блокад створює ефект їхньої генералізації – із 
переходом з одного рівня на інший. 
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Ознаки серйозної розбалансованості суспільної системи в 
Україні виразно проявилися вже на рубежі тисячоліть. Дестабі-
лізуючими за своєю суттю виявилися і запропонований владою 
проект «навздогінної модернізації», явно непридатний для україн-
ських умов, і намагання діяти в руслі західної інституційної 
демократії. Бездумне копіювання західної моделі «поділу влад», 
зрештою, призвело до утвердження в Україні режиму змагальної 
олігархії (термін Р. Даля) – з надмірними повноваженнями Прези-
дента та його апарату і крайньою слабкістю судової гілки влади. 
Наслідком стали нерозчленованість влади і власності, верхівкові 
елітні змови, безпрецедентні масштаби корупції, незакоріненість 
правосвідомості, зниження рівня соціальної компетентності. А такий 
стан, у свою чергу, провокує політичних акторів на вихід за межі 
правового поля, дії за логікою «революційної доцільності», засто-
сування витончених маніпулятивних стратегій. Корозійний вплив 
політтехнологій створює, використовуючи визначення англійського 
знавця українських реалій Е.Вілсона, політичну культуру 
некоректності, коли політика розглядається як продовження війни 
іншими засобами [11, c. 8]. Зрештою, консолідаційні завдання взагалі 
виносяться «за дужки» реальної політики. 

 Вразливість колективних ідентичностей, що пережили «транс-
формаційний шок», у сучасній соціальній антропології позначається 
поняттям «культурна травма». Культурна травма як дискурсивний акт 
соціокультурної саморефлексії знаходить свій вияв у безкомпро-
місному відмежуванні «свого» від «чужого», в полярних (у категоріях 
«правильне/неправильне») оцінках реальних подій. Вона означає, що 
поляризація в суспільстві досягла такої межі, коли агресивність 
виходить назовні і перетворюється на силу, непідвладну раціональ-
ному регулюванню й контролю.  

Фахівці інституту неодноразово звертали увагу на те, що 
найбільш конфліктогенними і важкорозв’язними є ті ціннісні 
конфлікти, які торкаються етнічної сфери буття. Коли йдеться про 
утвердження й захист етнічними спільнотами, що живуть поруч, 
рис своєї ідентичності (мови, культури, традицій, історичних 
міфів, символів, інтерпретацій історії, моральних і релігійних 
цінностей), домовленості, не кажучи вже про консенсус, дося-
гаються украй важко. Протиріччя негайно переростають у 
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конфлікт, а схильність індивіда до компромісу часто розцінюється 
представниками його групи як зрада, ренегатство. Компроміси 
однозначно пов’язуються із втратою якоїсь із етноідентифікуючих 
ознак, аж до фактичної «етнічної смерті». На цьому ґрунті 
виникають найрізноманітніші фобії, які посилюють відчуття 
неприязні, а то й ненависті до протилежної сторони конфлікту [12, 
c. 371–372]. У руслі сформованого таким способом відверто 
конфронтаційного політичного дизайну не сприймаються раціо-
нальні аргументи й мотивації, зате дістають живильне середовище 
найбільш радикальні ідеології – часто з ознаками ксенофобії та 
інших патологічних станів.  

Оскільки політична ідентичність має і особистісну, і соціальну 
природу, у її дослідженні неможливо обійтися без використання 
міждисциплінарного підходу. Коли йдеться про орієнтації, у 
фокусі дослідження мають бути не соціальні процеси й інститути, 
а їхні узагальнені образи й ті методи, за допомогою яких люди 
створюють свої уявлення про політику. При цьому дослідників 
мають однаковою мірою цікавити і системні фактори політичного 
впливу (зовнішньо- і внутрішньополітичні, соціальні), і суб’єк-
тивні дії політичних акторів, і ресурсні чинники (володіння симво-
лічним капіталом, використання політтехнологій тощо). Емпірична 
інформація соціологів щодо ступеня впливу цих чинників має 
обов’язково доповнюватися застосуванням інших методів соціаль-
ного аналізу, зокрема, методів експериментального оцінювання, 
контент-аналізу та дискурс-аналізу. 

У контексті таких підходів втрачають значну частину 
потенціалу креативності традиційні методи оцінювання феномену 
біполярності в Україні – зі зведенням її причин майже виключно до 
регіональних чинників. Самі особливості нагромадження капіталу – 
з практичною відмовою держави від підтримки національного 
підприємництва – сприяли неухильному посиленню позицій 
посередників, байдужих до ідей гуманізму. Обрана владою еконо-
мічна стратегія не забезпечила припливу великого інвестиційного 
капіталу, але загострила міжкланову боротьбу тіньових структур. 
Поняття соціального відчуження, інволюції, дезадаптації, що з’яви-
лися упродовж останніх років у політичному й науковому 
дискурсах, відбили, поміж іншим, істотне погіршення соціального 
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стану й відповідного самопочуття громадян, які, втративши звичне 
виробниче середовище, а то й усі засоби існування, змушені 
самотужки розв’язувати проблему виживання. Готовність значної 
частини мешканців Донбасу миритися з ефемерною, цинічною й 
підступною «владою» в особі «ДНР» та «ЛНР» можна пояснити 
лише крайнім ступенем фізичного й морального виснаження, коли 
почуття людської гідності витісняються пошуком будь-яких 
резервів самозахисту у руслі конформізму.  

За таких умов традиційно застосовувані гуманітаріями меха-
нізми соціальної діагностики вже «не спрацьовують». У зонах 
збройного конфлікту можливості соціологічних опитувань звужені 
до мінімуму, а неминучий «інформаційний шум» робить недос-
татньо дієвою ту систему індексів, що базується на визначенні у 
балах рівня тривожності, деморалізованості, соціальної затребу-
ваності певних категорій населення тощо. У гостро кризових 
ситуаціях не досить інформативними стають і запропоновані 
соціальними психологами у мирний час тести, на основі яких 
вибудовується кілька шкал задоволення індивіда життям (Index 
LifeSatisfaction), визначається рівень соціального оптимізму. 
Потребують істотного коригування звичні уявлення про інститу-
ційні матриці та психофрактальні структури, які істотно впливають 
на процеси самоідентифікації у даному соціумі.  

 Людина чи група, яка потрапляє у фрактальні угруповання, 
породжені певною матрицею, автоматично включається в атмос-
феру запропонованих нею смислів і правил гри. Природно, що 
обстановка постійних інформаційних атак і фактичної війни 
робить ці правила розмитими, а в оцінках починає домінувати 
афективний компонент. Явища «взаємонерозуміння» значно поси-
люють агресивну налаштованість частини соціуму на фоні 
аномічної деморалізованості іншої. За цих умов простежувані 
соціологами тенденції соціальних змін і особливо поведінкових 
стереотипів можуть виявитися неточними. 

І все ж, на наше глибоке переконання, лише кваліфікована, 
радикально оновлена соціально-конфліктологічна діагностика 
здатна сьогодні створити те операційне поле, на якому не лише 
визначатимуться контури осмислення здобутків і трагедій, але й 
вимальовуватимуться обрії майбутнього країни. На перший план 
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виходить проблема об’єктивної інтерпретації того, що відбулося – 
зі з’ясуванням мотивацій усіх протиборчих сторін на основі 
методик кореляційного та регресійного аналізу, SWOT-аналізу 
тощо. Особливо цікавим може виявитися простеження логіки 
переростання соціального активізму в екстремізм, філософії 
віктимності – у розгул насильства, використання сучасних каналів 
комунікації – у розширення простору дезінформації. У такий 
спосіб, сподіваємося, вдасться задовільно пояснити явища низхід-
ної соціальної мобільності, конфліктної (негативної) активності, 
тиражування ідеї помсти й соціального реваншу. Конфліктологи 
оперують у цьому контексті теоріями відносної депривації, що 
вибудовуються в руслі розходжень між особистісними експек-
таціями та ціннісними можливостями [13, c. 75]. Застосування їх у 
предметному полі етнополітології дасть змогу з’ясувати глибинні 
джерела настроїв самоцільного відокремлення від держави, які на 
масовому рівні сприймаються як сепаратизм. Якщо вони супро-
водяться насильством, то вкладаються у формулу тероризму. 
Насильство породжує нове насильство, а деструкція руйнує самі 
основи цивілізованості. 

У чому знаходить свій головний вияв соціальна деструкція? 
Насамперед у розхитуванні й руйнуванні основ солідарності на 
державному й територіальних рівнях. Люди не довіряють не тільки 
владі, але й найближчим сусідам, бо один лиш незбіг поглядів може 
спровокувати прояви агресивності. На перший план виходять 
найрізноманітніші ситуативні зв’язки. Символи, знаки, симулякри 
формують своєрідну «постмодерну солідарність», талановито опи-
сану М.Маффесолі у книзі «Час племен». Суспільство у ній предста-
влене як територіально розсіяна мікроплеменна мережа, а своєрідний 
«неотрайбалізм» постає у вигляді символу спілкування як самоцілі і 
доведеного до абсурду індивідуалізму [14]. Поведінкові стереотипи 
усталюються здебільшого на підвалинах «свободи без берегів», 
внаслідок чого простір конфліктності непомірно розростається.  

Лавиноподібні процеси, що відбуваються на наших очах у 
донедавна спокійній Україні, дедалі частіше розгортаються за 
логікою «екзальтації бою». Перебуваючи у стані фрустрації, проти-
борчі сторони втрачають здатність осмислювати будь-які наслідки 
власних вчинків – від політичних до екологічних. Не усвідомлений 
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належним чином і тривожний факт «мілітаризації» суспільної 
свідомості. Для значної частини людей війна перетворилася на спосіб 
існування, від якого важко відмовитися (не в останню чергу внаслідок 
відсутності роботи на місці постійного проживання). І хоч сьогодні 
вже ніхто не вірить у можливість «миттєвого ощасливлення» 
(навпаки, кожен бачить навіть на власному прикладі невпинне 
погіршення рівня життя), протестні настрої підтримуються й 
глорифікуються – попри те, що невпинно руйнують тканину 
цивілізованого співіснування. Радикалізм процвітає у своїх крайніх 
виявах, а це означає, що рівень свободи в країні, заради якої півроку 
стояв другий Майдан, і надалі матиме тенденцію до зниження. 

 
Діапазон можливостей етнополітології  
у системному аналізі конфліктності 

 

У такій атмосфері ані влада, ані соціум уже не очікують від 
соціогуманітаристики (послідовно руйнованої незваженою фінан-
совою політикою) конкретних практичних рекомендацій щодо 
виходу із системної кризи. Хоч якщо говорити про напрацювання 
етнополітології, то діапазон її прогнозних можливостей лишається 
доволі високим – насамперед, завдяки розмаїттю застосовуваних 
методів соціального і політичного аналізу. Метод системного 
аналізу виходить із розгляду політики як цілісної, складно органі-
зованої системи, як саморегульованого механізму, ефективність 
якого залежить і від злагодженості елементів системи, і від 
зовнішніх впливів. Функціональний метод фокусує увагу на різно-
манітних функціях політичних інститутів і їхній взаємодії, 
нормативно-ціннісний – на взаємодії політики, права, моралі. У 
межах поведінкового підходу вдалося доповнити аналіз юридично-
нормативного світу політики «людським чинником» – аналізом 
психологічних факторів і внутрішніх механізмів мотивації пове-
дінки індивідів і груп. Наступним кроком стало широке засто-
сування в етнополітології соціокультурного підходу, зосередже-
ного на аналізі орієнтаційної сфери політики, ідентичностей, 
ментального картографування.  

 У міру розширення простору міждисциплінарності система 
освоюваних молодою наукою методів і підходів урізнома-
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нітнюється й ускладнюється. Дедалі ширшу сферу застосовування 
здобуває системно-комунікативний підхід, в якому, крім концепту 
системи, як основоположні фігурують поняття мережі, середо-
вища, зворотного зв’язку. Запозичений зі сфери психології когні-
тивний підхід став незамінним для досліджень пізнавальних 
можливостей науки та суб’єктивних мотивацій політичних дій, 
зокрема тих, що відбуваються у конфліктному полі. Метод 
політико-правової рефлексії дав змогу аналізувати програмні доку-
менти держави, партій, громадських організацій як з точки зору 
відображення в них різнотипних самоідентифікацій, так і з погляду 
їхньої відповідності реальним викликам часу. Біогеодетер-
міністський метод і заснований на ньому геокультурний підхід 
виявилися придатними для аналізу національного простору як 
етносоціоприродного утворення, в якому взаємодіють регіональні 
й етнічні різновиди ідентичностей, типів поведінки, політичних 
культур. Антропологічний метод виступає як інструмент дослідже-
ння впливу на політику особливостей антропогенезу і властивостей 
людини як біологічної істоти. Символічний бік політики (коди, 
ритуали, віртуальні образи) досліджується в руслі семантичного і 
семіотичного підходів. 

Серед тих методів, які були привнесені в етнополітологію з 
появою постнекласичної науки, найбільшу популярність здобу-
ває синергетичний. Погляд на політику як на боротьбу потенцій-
них аттракторів дає змогу простежити умови функціонування 
систем у стійкому стані і визначати ті відхилення (флуктуації), 
які їх розбалансовують.  

Останнім часом вітчизняна політологія активно засвоює (як 
завжди, із великим запізненням) популярний у світовій соціогу-
манітаристиці мережевий підхід. На відміну від інституційного 
підходу, тут у фокусі аналізу опиняються не інститути, а зв'язки й 
відносини. Поняття політичних мереж базується на представленні 
політичних акторів у вигляді груп, об'єднаних спільним інтересом і 
взаємозалежністю. Мережевий концепт не являє собою стрункої 
теорії, внаслідок чого окремі дослідники вважають його «лише 
метафорою». Утім, як метод й інструмент пізнання він надзви-
чайно ефективний, особливо коли йдеться про поляризовані сус-
пільства із гострим конфліктом інтересів. Вироблення ефективних 
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моделей суспільного консенсусу у вітчизняних умовах немислиме 
без пошуку засобів мінімізації суперечностей, що виникають у 
квазіінституційному полі на ґрунті боротьби за ресурси й статус.  

Паралельне існування державного інституційного дизайну і 
мережевих структур ставить перед дослідниками безліч запитань 
щодо тих когнітивних механізмів, які забезпечують інтеграцію 
соціальних мереж. На якому фундаменті вибудовуються мережеві 
взаємодії, починаючи із формування мереж довіри у сфері 
повсякденності і кінчаючи взаємодією у царині бізнесу і влади? 
Чому соціальний капітал може бути негативним, а «поведінка» 
мережі антиінституційною? Чому соціальні мережі, як правило, 
вибудовуються на антитезі «свій» – «чужий»? Ці та багато інших 
питань поки що не дістали гранично чіткої наукової відповіді. 
Однак уже сьогодні в рамках культурної антропології уважно 
досліджуються ті психофізіологічні, ритуально-символьні, образні 
інтеграційні механізми, які мають схожу з вірусною природу і 
здатні апелювати до надзвичайно глибоких шарів свідомості.  
У перехідні періоди, коли інституційна система опиняється у 
кризовому стані, образи-віруси здатні суттєво впливати на процеси 
архаїзації суспільної свідомості. 

За таких умов, констатує польський соціолог Даріуш Вояков-
ський (який, до речі, знайшов за потрібне доповнити друге 
українське видання своєї книги «Ментальні кордони в Європі без 
кордонів» розділом, спеціально присвяченим аналізу подій 2014–
2015 рр. в Україні), кордони, що витворюються в розумі особис-
тостей, мають більше значення, ніж «кордони на землі». Суттєву 
методологічну ваду українського сприйняття західних теорій він 
вбачає у тому, що дихотомія дискурсу про етнічність і народ і досі 
вибудовується під значним впливом російських версій народності і 
примордіалістських підходів у соціальному аналізі. Тому буває 
«важко розпізнати, в якому моменті, апелюючи до українськості, 
ми апелюємо до культурного народу, політичного народу чи й до 
громадянського суспільства» [15, c. 289]. 

Закид справедливий, хоч адресувати його виключно етнопо-
літологам навряд чи коректно. На необхідності розрізнення понять 
«етнічна нація» і «політична нація», «етнічна» та «національно-
громадянська» ідентичність вітчизняні етнополітологи наголошували 
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десятки разів. Предметом постійної наукової уваги було з’ясування 
сутності етносу й нації, їх місця й ролі у процесах державотворення, 
створення адекватних уявлень про етнічний ренесанс, етнополітичну 
інтеграцію й дезінтеграцію, політизовану етнічність, етноцентризм. 
Традиційні складові етнополітології – теорія етнічності, теорія нації, 
теорія націоналізму, історія етнополітичної думки, теорія націо-
нально-державного устрою, теорія етнонаціональної політики тощо – 
постійно доповнювалися інноваційними підходами, підпорядкова-
ними завданням мінімізації етнічної конфліктності, моделювання й 
прогнозування етнополітичних ситуацій, етнополітичного менедж-
менту [16, c. 11–12, 589–614]. 

 Для етнополітики й етнополітичної науки особливо важли-
вими виявилися глибоко досліджені проблеми етнонаціональної 
специфічності двох частин України, місця і ролі «українського 
питання» в Російській імперії та причин його нестримної полі-
тизації, шляхів формування етнічної ідентичності поляків, євреїв, 
інших національних меншин, тривалого пошуку шляхів і форм 
національно-державного самовизначення тощо. Проблема історич-
но сформованого «свідомісного дуалізму» розглядалася у контексті 
світових процесів асиміляції й акультурації, глобалізації й «глока-
лізації», з урахуванням численних «когнітивних поворотів» у 
системі соціального пізнання. В процесі цієї роботи було 
з’ясовано, що в основі розколотості суспільної свідомості лежить 
не стільки протиборство ідеологій чи націоналізмів, скільки зма-
гання відповідних фобій – україноцентричних і росієцентричних. 
Поки що в ідеологічній війні, яка є потужною частиною «гібридної», 
позиція України виявляється слабшою, порівняно з російською. 

Саме ця обставина змушує соціогуманітаріїв розширювати 
предметне поле своїх досліджень у напрямі вироблення оціночних 
критеріїв щодо «гібридної війни», обставин її виникнення, позицій 
сторін тощо. Але не меншою мірою, ніж «гібридна війна», на їхню 
свідомість тисне наявність, якщо користуватися оціночними крите-
ріями соціологів, «гібридної» держави й «гібридного» суспільства. 
Витіснення усіх форм довіри в суспільстві лише тією (персо-
ніфікованою), яка формує мафіозні клани, величезна кількість 
партій без будь-якої ідеології, активізація правого екстремізму, 
перспектива перетворення Донбасу на Придністров’я на багато 
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десятиліть – це лише найбільш наочні загрози, які ними дедалі 
частіше реєструються. Зрештою, не можна виключати й високу 
ймовірність антистанового бунту. Неймовірну складність являє 
собою проблема замирення фактичного громадянського проти-
стояння, коли на свідомість тисне велика кількість загиблих й 
масштаби безпрецедентних руйнувань.  

За таких умов етнополітологи не можуть лишитися осторонь 
дискусій на зразок тієї, яку розпочали конференцією на тему «Роль 
суспільних інтелектуалів у російсько-українському діалозі» випуск-
ники Інституту Кеннана (травень 2015). Українські й російські 
інтелектуали дійшли згоди в оцінках «гібридної війни» як «квазі-
холодної», ретельно спланованої путінським режимом і такої, що не 
має перспектив швидкого закінчення. Тому, констатує співдиректор 
програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру 
Разумкова М. Пашков, втратили навіть формальний сенс зафіксовані 
у 370 спільних документах України та РФ базові формули «дружби», 
«стратегічного партнерства», «братніх держав», «добросусідства», 
«взаємоповаги до суверенітету й територіальної цілісності» тощо. Не 
можна не рахуватися з тим, що нинішнє російське керівництво вважає 
Україну «історичним казусом», державою, що не відбулася, штучним 
об’єднанням деяких неукраїнських територій. Величезний травма-
тичний досвід, здобутий українським суспільством у ході війни, 
потребує нової наукової мови. Нині у відносинах України та РФ 
доводиться орієнтуватися на формат вимушеного співіснування. Але 
надалі відносини мають перейти у мирне русло, а отже, вже сьогодні 
важливо розрізняти агресивний путінський режим і країну Росію як 
таку, її народ. І бачити мету – відновлення взаємної довіри суспільств 
обох країн [17, c. 21–26]. 

 У контексті постійно декларованого європейського вибору 
України етнополітологи дедалі частіше замислюються над тим, в 
якій формі обирані правлячими елітами пріоритети мають співвід-
носитися зі системою цінностей, обстоюваних у європейському світі. 
Прийнято вважати, що справжні європейські цінності базуються на 
послідовному людиноцентризмі, обстоюванні прав і свобод індивіда 
безвідносно до його етнічного походження, громадянства, майнового 
стану, на пріоритетах вільного руху людей, товарів, ідей, ініціатив, 
послідовному захисті прав меншин. Однак посилення настроїв 
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євроскептицизму, як і багато в чому негативна реакція на мульти-
культуралізм, доводять, що сучасний глобалізм не має нічого проти 
вільного руху товарів і капіталів, але його лякає перспектива вільного 
руху людей. І не безпідставно: потоки неконтрольованої міграції до 
«зразкових країн» обчислюються мільйонами людей, і далеко не 
кожен прибулець готовий поважати прийняті в ЄС стандарти й норми 
поведінки. Європейський досвід переконливо довів, що від ескалації 
тероризму не рятують ані максимальна відкритість кордонів, ані рови, 
стіни, загорожі з колючого дроту.  

Ще одна проблема, яка істотно розширює контекст дос-
лідження сучасних суспільних трансформацій, пов’язана з оцін-
ками волонтерства й доброчинності. Волонтерство у тому виг-
ляді, в якому воно існує в Україні, виявилося безумовно пози-
тивним чинником впливу на суспільну атмосферу; воно багато в 
чому допомагає армії виконувати поставлені перед нею завдання, 
а вимушеним переселенцям – виживати. Що ж до благодійності, 
то її вплив на соціальні процеси не є однозначним. Як констатує 
директор Українського форуму благодійників А. Гулевська-
Черниш, «ми навчилися швидко генерувати мільйони на гасіння 
пожежі, тобто на адресну допомогу, замість фінансово підтриму-
вати заходи для усунення корінних причин соціальних проб-
лем». Відсутність венчурної філантропії стимулює апетити неве-
личких груп шахраїв, які спритно збирають «вершки» з відкри-
того для благодійності суспільства [18]. 

 У цьому зв’язку особливої актуальності набуває проблема 
взаємозв’язку політики й моралі. В Україні політика надто довго 
перебуває у стані «гіперреальності» – захмарні обіцянки і «прориви» 
не дістають втілення в реальних діях, і ніхто не несе за це ані 
юридичної, ані моральної відповідальності Як наслідок, відбувається 
те, що філософи називають «втечею від універсалізму» і переходом 
на позиції релятивізму. Універсалістська етика поступається місцем 
груповій – з постулатом незаперечної правоти «свого». Все це не 
тільки руйнує фундаментальний базис культури діалогу, але й 
становить реальну загрозу національній безпеці. 

Принципового значення за таких обставин набуває наявність 
«запобіжників», що повинні унеможливити вихід ключових 
елементів системи за гранично критичні значення, зберегти дина-
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мічну рівновагу політичної сфери. Дієвість таких запобіжників 
великою мірою залежить від ступеня осмислення історичного досвіду 
і адекватності відтворення минулого в історичній пам'яті. Навряд чи 
варто заплющувати очі на те, що ідеологічні функції, добровільно 
взяті на себе українськими істориками й політологами (переважно 
деміфологізуюча в останні роки існування СРСР і легітимізаційна 
після його розпаду), не могли не вступити у конфлікт з призна-
ченням науки – виносити вердикт минулому й сучасному, керую-
чись насамперед критеріями об'єктивності. За справедливим заува-
женням Г.Касьянова, гуманітарії в Україні, принаймні ті, хто зай-
мається реаліями радянської доби, постійно дрейфують між двома 
взаємопов'язаними дискурсами – ідеологічним і науковим, причо-
му перший явно домінує над другим [19, c. 8, 30]. Очевидно, що 
проблема формування раціональних основ культурної пам'яті, яка 
займала домінантне місце у доробку відділу етнополітології у 2012 
–2014 рр., сьогодні має дістати додатковий стимул для розробки з 
огляду на спричинені війною стреси й травми. 

Нового звучання за умов неконвенційної війни набуває й 
основоположна проблема – як забезпечити реалістичність і продук-
тивність євроатлантичного вибору України. Адже, за свідченням 
газети «The American Interest», Європа дедалі більше відчуває 
«втому від України». Розчарування й відчуття безсилля викликає 
на Заході насамперед відсутність належного просування вперед у 
боротьбі з корупцією й реформуванні системи [20].  

Майбутнє України як суб’єкта політики великою мірою 
залежить від того, наскільки оптимальними й своєчасними будуть 
зміни, внесені в Конституцію держави. Як нам уявляється, поки що 
увага Конституційної комісії фокусується переважно навколо поді-
лу владних повноважень на шкоду основоположним проблемам 
співвідношення етнічного й національного. Але ж у принципі 
важко пояснити той факт, що в Основному законі країни взагалі не 
виявилося поняття «політична нація», поняття «український 
народ» і «українська нація» належним чином не розведені, а в  
Ст. 11 закріплена етнічна селекція з виведенням поняття «національ-
ні меншини» і «корінні народи» поза межі української нації. 
Адресовані Конституційній комісії пропозиції етнополітологів 
щодо усунення цього диспаритету помітного відображення і її 
роботі поки що не дістали. 
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Висновки та рекомендації 
 

Необхідність нової стратегії в етнополітичній сфері з враху-
ванням викликів ХХІ століття очевидна. У виробленні такої стратегії 
доведеться рахуватися не тільки з об’єктивною складністю діалектики 
етнічного й національного, але й із новими загрозами, які з’явилися у 
контексті «гібридної війни» на Сході України й російської анексії 
Криму. Здається, жодній країні ще не доводилося розв’язувати 
одночасно цілий комплекс надскладних, значною мірою взаємо-
виключних, завдань: чинити збройний опір агресору і «п’ятій колоні» 
доморощених терористів, проводити масштабні економічні й 
політичні реформи, здійснювати зміни на конституційному рівні, 
боротися з всюдисущою корупцією, протидіяти безпрецедентному 
ідеологічному натиску, і водночас, наполегливо шукати відповіді на 
болісні питання: чому ідея «русского мира» виявилася притягальною 
для значної частини мешканців Криму й Донбасу? Чому ставка на 
бездумне насильство нівелює нормальні людські почуття взаємо-
розуміння й співпереживання? Чому, зрештою, люди, що вважають 
Донбас «своєю» територією, упродовж двох років цілеспрямовано 
руйнують власний життєвий простір, і їх не лякає реальна перспек-
тива екологічної, не кажучи вже про гуманітарну, катастрофи? 

 Від зваженої позиції гуманітаріїв в оцінках ситуації, що 
створилася, залежить дуже багато: адже державі понад усе потрі-
бен надійний компас не так для поточної аналітики, як для 
прогностики, зокрема, для прогнозування й планування майбутніх 
українсько-російських відносин після закінчення збройного 
протистояння. Хоч як би тривожили сумління громадян України 
«фантомні болі» й травматичні спогади, налагоджувати нормальну 
систему відносин усе ж доведеться, і обидві сторони кровно 
заінтересовані у тому, щоб вони були добросусідськими. Так чи 
інакше, але шляхи до порозуміння й компроміси доведеться 
шукати і з учорашніми сепаратистами, і тому вже сьогодні важли-
во виробляти критерії розрізнення «ворогів України» й заручників 
ситуації. І паралельно вибудовувати дійову систему протидії 
маніпулюванню інформацією, від кого б не виходили посили, 
розраховані на ескалацію «мови ненависті» й розбурхування 
агресивних інстинктів. 
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 В основу оціночних критеріїв і вимог щодо відповідальності 
мають закладатися не мотиви помсти, а ідеї справедливості, 
базовані на індивідуальному підході; у разі недотримання цієї 
максими існуватиме ризик надовго законсервувати атмосферу 
прихованої конфронтації. Ані ставка на силові сценарії, ані 
блокади, ані наївні надії на те, що тугі вузли розв’яжуться якось 
самі собою, за сучасних умов не можуть бути результативними. 
Небезпечною з точки зору впливу на стан суспільної свідомості є й 
войовнича риторика політичних дискурсів. У ході дискурсивної 
війни легко стимулювати тотальну русофобію, але, як і всяка 
ксенофобія, вона небезпечна непідконтрольністю розумові спрово-
кованих «мовою ворожнечі» поведінкових стереотипів.  

Гуманітарній політиці і її інформаційній складовій має 
належати пріоритетна роль у виробленні критеріїв оцінки провин і 
покарань. Бажано вибудовувати відповідну стратегію на тому 
фундаменті, який запропонував Дж. Ролз, розуміючи справед-
ливість як чесність. Людям набридли постійні маніпулювання 
смислами, суперечності передвиборчої і післявиборчої риторики, 
нереалістичні обіцянки. Спрощені підходи у пошуках механізмів 
«розрубування» тугих вузлів конфлікту – шляхом побудови Стіни 
чи територіальних відмежувань – стимулюють настрої утопізму в 
політиці, створюють у суспільстві атмосферу когнітивного дисо-
нансу. Проблеми, пов’язані з ідентифікаційними кризами, в прин-
ципі не мають простих «розв’язок». А будь-яке інверсійне розхи-
тування має свої межі, поза якими – черговий соціальний вибух із 
зануренням у безодню хаосу.  

Очевидно, що завдання, що стоять перед соціумами у сфері 
міжгрупових та міжнаціональних відносин, з кожним роком 
ускладнюватимуться, і не лише тому, що інтенсивні міграційні 
процеси поглиблюють і урізноманітнюють мозаїчність на різних 
рівнях. Чимало ускладнень породжуються тим, що неперехідні 
цивілізаційні цінності – мова, символи, культурні коди – стали 
товаром і як такі зазнають тиску комерціалізації. Можливості мані-
пулювання суспільною свідомістю у цих умовах незмірно 
зростають, і надміру політизована етнічність є чи не найкращим 
живильним середовищем для міфів і симулякрів. Гіпертрофоване 
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прагнення до утвердження пріоритетів етнічної ідентичності з 
притаманним йому своєрідним етнічним нарцисизмом і поділом на 
«своїх» і «чужих» здатне збільшувати потенціал конфліктності у 
суспільстві, підживлювати радикалізм, замаскований патріотичною 
риторикою агресивний націоналізм, ксенофобські прояви. 

 Надзвичайно високий рівень тривожності й підозрілості в 
суспільстві за умов незрілості громадянського суспільства й кіль-
кості неконтрольованої зброї на руках у населення створює безліч 
ризиків. Наука повинна допомогти владним структурам країни 
обрати з-поміж кількох сценаріїв розвитку подій найменш травма-
тичний і ефективний з точки зору впливу на стан суспільної свідо-
мості. Але не менш важливим завданням для неї є розробка чіткого 
плану дій у сфері національного будівництва, розрахованого не 
лише на найближчу, але й на віддалену перспективу. Варто 
частіше прислухатися до слушних порад американського україно-
знавця Г.Куромії: проблема Донбасу як «землі свободи» з її нега-
тивним ставленням до центральної влади, попри позірну «про-
російськість» його мешканців – це проблема глибоко українська, 
бо стосується критичних проблем «держави» й «націєтворення» в 
історії України. Для української влади важливо виробити алгоритм 
не відсторонення від проблем Донбасу, тим більше не відмови від 
нього, а його інкорпорації в Україну [21]. Не меншою мірою їй 
потрібна наукова платформа для системного моніторингового 
аналізу тих реальних і уявних міжгрупових суперечностей, які 
стоять на заваді приведенню в дію механізмів загальнонаціо-
нальної інтеграції й формуванню національної ідентичності у 
загальногромадянському руслі. 

На окрему підвищену увагу заслуговує проблема мовлення на 
закордонну аудиторію і на мешканців тимчасово окупованих тери-
торій. Протидія потужному російському інформаційному впливу 
ніякою мірою не повинна зводитися до наслідування використо-
вуваних ідеологічною машиною РФ методів інформаційно-психо-
логічної обробки суспільної свідомості. Україні конче потрібна 
власна стратегія формування медійного ландшафту, ґрунтована 
на спеціальних міждисциплінарних дослідженнях усього комп-
лексу позитивних і негативних чинників, які на цей процес 
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впливають. «Мова ворожнечі» – найгірший порадник у протидії 
інформаційній агресії, бо вона здатна лише розширювати прос-
тір нерозуміння й взаємовідчуження. 

 У кінцевому рахунку як етнонаціональна, так і регіональна 
політика держави мають спрямовуватися на розв’язання двоєди-
ного завдання: 1) правове гарантування рівності й рівних можли-
востей для задоволення інтересів і потреб усіх етнічних спільнот і 
2) створення і вдосконалення важелів загальнонаціональної інтег-
рації з метою формування дієздатної політичної нації і сталої 
загальногромадянської ідентичності. Адже ахіллесовою п’ятою 
України є те, що і в теорії, і на практиці для неї виявився складним 
процес осмислення важливості переходу від концепту етнонації до 
концепту громадянської нації. Всупереч побоюванням представ-
ників правого спектра суспільних сил другий не несе в собі ніякої 
загрози першому, зате відкриває обнадійливі перспективи не лише 
для громадян, віднесених до категорії національних меншин без 
членства в нації, але й для всього соціуму. Зафіксовані в Консти-
туції ідеї рівноправності потребують практичного підкріплення, і 
чим скоріше в теорії будуть створені для цього необхідні 
передумови, тим ефективніше йтиме процес формування в Україні 
політичної, поліетнічної нації. 

На особливу розмову заслуговує проблема вимушених пере-
селенців, політика держави щодо яких лишається невизначеною й 
непослідовною. Люди, які «пройшли крізь вогонь», втративши 
«точку опори» у вигляді місця роботи й проживання, потребують 
не лише уваги, але й реальної, не одноразової, а систематичної 
підтримки. Кожен з переселенців вирішує для себе проблему 
«повернення/неповернення», і державі зовсім не байдужі мотива-
ції, які, зрештою, продиктують вибір. Особливо важливо вдумли-
вими й зваженими заходами впливати на самопочуття дітей і 
підлітків, які мають власний, здебільшого негативний, досвід втрат 
і виживання в екстремальних умовах.  

Попри безліч складностей, створених, насамперед, «гібридною 
війною» на Донбасі, маємо усвідомити очевидну істину: лише істотне 
підвищення рівня соціонормативної культури громадян здатне 
створити сприятливий політичний клімат для виявлення соціальності 
і зробити нарешті реальним прокламоване гасло свободи – як 
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можливості для кожного «бути самим собою» (Е. Фромм). Стратегія 
цілковитого відмежування від російської культури з безліччю заборон 
і цькуванням інакомислення у підсумку може дати ефект, 
протилежний очікуваному. І не лише тому, що підважує осново-
положні принципи свободи слова, але й тому, що розширює на 
масовому рівні простір безкультур’я, від якого Україна чимало 
потерпає. Єдиний шлях до формування у суспільстві атмосфери 
«поліфонування» і співтворчості, своєрідної «креатосфери» – це 
відкритий діалог і полілог усіх суб'єктів політики, немислимий без 
відкритості інформації. Подолання відчуження влади від людини 
можливе лише на шляхах формування дієздатного громадянського 
суспільства, здатного чинити прямий і постійний тиск на владні 
структури. Однаково згубними тут можуть бути і «національний 
романтизм» з екстремістським ухилом, і така звична для української 
ментальності стратегія невтручання.  

Резерв взаєморозуміння – у прагматиці, і тому так важливо 
«реабілітувати» саме поняття компромісу, очистивши його як від 
ярликів, нав’язаних політикою («безпринципне угодовство»), так і 
від надмірного моралізаторства («зрада ідеалам»). Компроміс 
завжди є зоною політичного й морального ризику, але без 
компромісів нормальна політична діяльність неможлива. Отже, є 
необхідність як теоретичної розробки орієнтації на компроміс у 
політичній етиці, так і моделювання технологій і механізмів 
компромісів у політичному менеджменті. У вмінні розуміти 
точку зору, відмінну від домінуючої у твоєму оточенні, – основа 
нового «морального імперативу», що ґрунтується на повазі до 
інших життєвих стандартів, відчутті загальнопланетарної спіль-
ності й відповідальності.  

Якщо влада, врешті-решт, виявить готовність відповідально 
підійти до пошуку шляхів, здатних вивести країну з стану 
перманентних системних криз, вона має насамперед змінити своє 
ставлення до науки і пропонованої нею аналітики. Одне з 
першочергових питань, яке має нині опинитися у фокусі політичних і 
наукових дискурсів, – це питання забезпечення фінансової 
спроможності наукових установ, більшість яких опинилася під 
загрозою небуття. Зруйнувати фундамент науки легко, а для 
відновлення його, у кращому разі, знадобляться десятиліття. 
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Одне з найважливіших спільних завдань влади й соціуму – 
зживання інерції бездумного негативізму, яка дедалі більше тисне 
на суспільну свідомість. Ані нові ресурси, ані нові базові цінності 
не народжуються у суцільному сум’ятті, їх здатні створити лише 
продуктивна праця і широкий суспільний діалог. Не варто вима-
гати від влади всього й відразу – у кращому разі її відповіддю 
стане чергова імітація реформаторської діяльності. Але громадян-
ське суспільство, яке обов’язково повинне стати повноправним 
суб’єктом політичного процесу, вправі вимагати від влади 
виваженої стратегії і узгодженого плану дій з її реалізації. 

Очевидно, що без вироблення інтегральної системи базових 
цінностей і основоположних принципів, здатних цементувати соціум, 
Україна і надалі буде приречена на орієнтаційну роздвоєність, 
конфронтаційність у політичному мисленні і поведінці, «кризу 
ідеалів». Ідеться, зрозуміло, не про нав'язування всім єдиної ідеології і 
створення атмосфери показного єдиномислення. Мова йде, по-перше, 
про пошук принципово нової парадигми розвитку України на базі 
засвоєння кращого світового досвіду й надбань усіх політичних та 
ідеологічних течій вітчизняної суспільної думки, а по-друге, про 
відповідальне ставлення влади до власних обіцянок, її готовність до 
практичної реалізації украй потрібних, хоч у своїй основі і непо-
пулярних, реформ. А також про налаштованість на узгодження 
позицій різних політичних сил і вироблення чіткої системи 
взаємовідносин по лінії «влада – опозиція». І – що не менш важливо – 
про вироблення механізмів донесення до широкого загалу пріори-
тетних стратегічних цілей шляхом формування розгалуженої системи 
громадянської освіти.  

Трагічний перебіг соціокультурних процесів в Україні, 
неймовірно ускладнений реаліями «гібридної війни», переконливо 
довів очевидність істини, яку неодноразово виголошували гума-
нітарії: не можна йти вперед з головою, обернутою назад, не 
можна будувати майбутнє виключно в руслі стократ тиражованих 
гасел національного відродження у його переважно етнічному 
вимірі. Така оберненість у минуле, яка вибудовує україноцентри-
чні пріоритети на сакралізації архаїчних цінностей, постулатах 
власної непогрішності й задавнених претензіях до сусідів, формує 
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ущербну свідомість і недієздатність, обеззброює людину перед 
складними викликами часу. Нині можемо спостерігати реальні 
результати виплеканих у цьому руслі ущербних самоідентифі-
кацій: «патріотичною» риторикою маскується небезпечна акти-
візація правоекстремістських елементів по всій Україні, і марно 
сподіватися, що радикально-хуліганський різновид войовничої 
антиросійськості задовольниться погромом банків і офісів. 

 Фундаментом зваженої й реалістичної гуманітарної політики 
мають бути принципи людиноцентризму, відкритості до загально-
цивілізаційних надбань, заохочення інноваційності, налаштованості 
на взаєморозуміння й крос-культурну взаємодію. Неможливо перео-
цінити у зв’язку з цим значення консолідаційних зусиль, спрямованих 
на зменшення існуючих «ліній розмежувань» і забезпечення «соціаль-
ної надійності» держави. Необхідно з врахуванням європейського 
досвіду соціалізації не лише здійснити «ревізію» допущених помилок 
і прорахунків, але й докласти максимум зусиль до вироблення 
стратегії, максимально орієнтованої на пошук суспільного поро-
зуміння й соціальної відповідальності. Надзвичайно важливо при 
цьому змінити ракурс соціальної пам'яті, відшукуючи в минулому 
прояв кращих людських якостей, зразки взаємопідтримки, обмінів 
культурними надбаннями. Лише таким способом вдасться змінити 
тональність притаманного Україні «страждальницького» дискурсу на 
життєствердну, перекривши водночас канали бездумного негативізму.  

Одним з найважливіших завдань гуманітаріїв за сучасних 
умов має стати вдосконалення системи наукових понять на основі 
збагачення досвідом «неоголошеної війни». Йдеться насамперед 
про операціоналізацію узагальнюючої категорії, покликаної пере-
дати сутність і рушійні сили кривавого протистояння на Сході 
країни. Складність тут полягає насамперед у тому, що сторони 
конфлікту мають надто відмінні цілі й мотивацію, а тому будь-
який полізначний термін хибуватиме на спрощення. Навіть уста-
лене у міжнародно-правовому лексиконі поняття «гібридна війна» 
з цього погляду небездоганне, бо якоюсь мірою урівнює тактичні 
засоби сторін конфлікту. 

 Про те, що формула «антитерористична операція» не відпо-
відає його глибинним інтенціям, говорилося десятки разів (бо ніяка 
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операція не може тривати роками). Варто, однак, звернути увагу на 
більш суттєву її ваду: запропонована владою мотиваційна формула 
здатна підживлювати переконаність значної частини ошуканих 
мешканців Сходу України у тому, що проти «непокірного» Донба-
су здійснюється елементарна «каральна операція». А про те, що 
такі настрої в регіоні не є чимось винятковим, свідчать матеріали 
соціологічних опитувань. За даними «Телекритики» та КМІС за 
червень 2015 р., їх поділяє (включно з кваліфікацією конфлікту як 
громадянської війни) 28% респондентів у Південному регіоні і, як 
мінімум, 16% опитаних на підконтрольних українському урядові 
територіях Донбасу [22].  

Не досягнуто поки що домовленості і щодо креативності 
етимології відповідних понять, запропонованих у ході наукових 
дискурсів. У кращому разі обговорювані новації придатні для пере-
дачі суті й спрямування російської інформаційної політики щодо 
України. Це стосується насамперед уведених А. Колодій термінів 
«нелінійна війна», «заколотна війна», «консцієнтальна війна», 
«смислова війна». Занадто прямолінійною уявляється формула 
«російсько-українська війна» у назві книги Ф. та Г. Турченків. 
Здається, що про війну між двома державами можна говорити 
лише у тому разі, якщо вона оголошена офіційно. На наш погляд, 
поки не буде запропоновано кращу формулу, об’єктивній сутності 
подій на Донбасі найкращим чином відповідає термін «російсько-
український збройний конфлікт».  

Навіть поверховий аналіз літератури, що на цю тему вже поба-
чила світ, приводить до висновку про безліч спрощень як у 
висвітленні суспільних настроїв на Донбасі, так і у оцінках причин 
і глибини конфлікту. Не надто продуктивно, на нашу думку, 
шукати його першопричини у етнічній строкатості населення 
регіону: така версія здатна підживлювати посилено нав’язуваний 
суспільній свідомості міф про «етнічну природу» української полі-
тичної географії (формула С.Єкельчика). Насправді у конфлікті на 
Сході країни станово-кланові чинники давалися взнаки більшою 
мірою, а етнічні радше виконували функцію «димової завіси». Так 
само й мовній проблемі, якій приписується важлива роль у 
виникненні конфлікту, варто відводити місце хіба що у переліку 
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приводів до ескалації конфліктності, але не її причин. «Пусковим 
гачком» для конфлікту стало уявне «прозріння» значної частини 
доволі аполітичних, але непогано забезпечених радянською 
владою (і олігархами, що прийшли їй на зміну), мешканців Донба-
су: зі втечею Януковича для них закінчився час гри на особливих 
якостях «володарів надр» – з отриманням відповідних префе-
ренцій. Відчуття того, що нова влада є для них чужою, вже само по 
собі стало потужним стресовим чинником, який «задіяв» у руках 
протестантів спочатку триколори, а потім і зброю в опорі 
офіційному Києву. А у тому, що цей опір виявився, за його явної 
безсистемності, таким тривалим, слід шукати і потужну «руку 
Москви», і недостатній професіоналізм, помножений на нері-
шучість, постмайданної київської влади. А ще – сильний симво-
лічний зв'язок місцевої ідентичності з імперським минулим у його 
радянському варіанті. 

Питання – «що робити?» у такій ситуації – поставатиме знову й 
знову, і поки вітчизняний соціум не знайде на нього задовільної 
відповіді, він не зможе назвати себе ані розвинутим, ані демокра-
тичним, ані соціальним суспільством. Шукати вихід у нагнітанні 
розбрату й зведенні рахунків – значить неухильно наближатися до 
прірви. Не варто й вибудовувати українську контрпропаганду як 
«віддзеркалення» російських пропагандистських зразків, базованих 
на відвертій дезінформації. Вітчизняний інтелектуальний потенціал 
доволі потужний для того, щоб розстатися з інфантилізмом 
безпорадності, перестати займатися з’ясуванням «хто більше винен», 
наполегливо шукати стратегічні опори для майбутнього у засвоєнні 
кращого світового досвіду суспільних трансформацій. За великим 
рахунком, винних у доведенні України до кризового стану надто 
багато, отже, і шукати вихід треба разом, забувши на певний час про 
партійні кольори й особисті амбіції. Завтра може бути запізно. 
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РОЗДІЛ II. 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В 
ДЕМОКРАТИЧНИХ (ПОСТТОТАЛІТАРНИХ) 

СУСПІЛЬСТВАХ  
ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Національно-державне відродження України, укорінення в ній 
демократичних цінностей відбуваються в досить складних і супе-
речливих умовах, що зумовлено неусталеністю (революційністю) 
багатьох суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, 
започаткованих у 1990-х роках. Як результат, до цього часу не 
проясненими залишаються світоглядні, ціннісні координати-регуля-
тори людської поведінки і навіть взаємин між людьми. Це дуже 
сильно впливає на соціокультурну ситуацію в Україні. Адже 
масштабні зміни у соціумі, якщо вони є системними і пов’язані з 
творенням нового суспільного ладу, завжди впроваджуються разом із 
трансформаціями культурними. Саме тому їх, цілком слушно, 
називають «переоцінкою усіх цінностей». На відміну від України, 
країни Центрально-Східної та Південно-Східної Європи досить швидко 
зрозуміли, куди їм потрібно рухатися. Цьому сприяла загальна 
налаштованість громадян цих країн. Адже вони прагнули «…свободи, 
самостійності без контролю держави, можливості зустрічатися з ким 
захочуть і коли захочуть і говорити про все, що побажають… Вони 
хотіли життя … позбавленого примітивної ідеологічної обробки і 
цинічного лицемірства» [1, c. 14]. Уже наприкінці 1980-х – на початку 
1990-х років нові еліти, які прийшли до влади у цих країнах, зробили 
однозначний вибір на користь європейських, атлантичних, світових 
інституцій. Формуючи модель політичної системи, вони скористалися 
досвідом Австрії, Німеччини, Франції. Результатом цього вибору 
стали разючі зміни як в економічній, так і соціогуманітарній сферах 
цих країн. При цьому їхній рівень не однаковий. Наприклад, в Індексі 
трансформації-2014 р., підготовленому німецьким Фондом Бертель-
сманна, за рівнем політичної й економічної трансформації (усього 
аналізувалися показники 128 країн) 2-ге місце посідає Чехія (наво-
дяться позиції лише посттоталітарних європейських країн), 3-тє – 
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Естонія, 5-те – Польща, 6-те – Словенія, 7-ме – Литва, 9-те – 
Словаччина, 12-те – Латвія, 13-те – Хорватія, 14-те – Болгарія, 16-те – 
Угорщина, 19-те – Румунія, 20-те – Сербія, 22-ге – Чорногорія, 27-ме 
– Македонія, 38-ме – Албанія, 41-ше – Боснія і Герцеговина, 45-те – 
Молдова, 57-ме – Україна, 77-ме – Росія, 101-ше – Білорусія [2]. 
Потрібно зазначити, що постсоціалістичні європейські країни, за 
винятком України, Росії і Білорусії, постійно демонструють високі 
показники у цьому рейтингу. Так, в Індексі трансформації-2010 р. 
Чехія посідала 1-ше місце, Словенія – 2-ге, Естонія – 4-те, Словаччина 
– 6-те, Литва – 7-ме, Угорщина – 8-ме, Польща – 10-те, Латвія – 13-те, 
Болгарія – 14-те, Хорватія – 15-те, Румунія – 16-те, Македонія – 21-
ше, Сербія – 24-те, Чорногорія – 25-те, Албанія – 30-те, Боснія і 
Герцеговина – 39-те [3]. Зрозуміло, що ці важливі процеси не могли 
залишитися по за увагою науковців.  

Потрібно зазначити, що трансформаційні процеси суспільства 
включають у себе багато складових. Однією з них є соціокультурні 
трансформації, тому надзвичайно важливо дослідити як теоре-
тичний, так і практичний бік цього політичного, економічного, 
соціального феномену. Основою такого дослідження є аналіз теорії 
модернізації як методологічної основи і стан розробки цих 
проблем у зарубіжній і вітчизняній науковій літературі.  

 
Теорія модернізації як теоретико-методологічна 
основа вивчення соціокультурних трансформацій 

На думку дослідників, «модернізація утворилася як парадигма 
прогресивних змін індустріального суспільства і стала синонімом 
змін при аналізі різних історичних періодів» [4, с. 15]. Такий підхід 
дає підстави вважати, що основи вивчення цього явища заклали 
такі класики соціальної філософії, як О. Конт, Е. Дюркгейм,  
Г. Спенсер, К. Маркс, які, хоч спеціально і не використовували 
термін «модернізація», багато зробили для розкриття сутності 
процесу модернізації. Зокрема, Г. Спенсер у своїх працях виклав 
основи теорії прогресу, стержнем якої було твердження, що 
«прогрес не випадковість, а необхідність» [5]. Вагому роль у 
формуванні підвалин теорії модернізації відіграли праці В. Парето, 
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А. Тойнбі, О. Шпенглера та ін. Справжнім проривом стали ідеї 
класиків соціологічної і політичної думки Ф. Тьонніса, М. Вебера і 
Т. Парсонса щодо кардинальної зміни соціально-політичних 
цінностей суспільства (що є близьким до сучасного поняття 
модернізації), котрі передбачають вільне від державної регла-
ментації утвердження різноманітних форм господарювання. Особ-
ливий інтерес викликають погляди М. Вебера, який, ґрунтовно 
досліджуючи процес переходу суспільства від «традиційного до 
сучасного», підкреслював важливість культурних впливів на 
генезис капіталістичних форм господарювання. Особливо рельєф-
но це проявилося в його роботі «Протестантська етика і дух капі-
талізму», яка була опублікована у 1905 р. [6].  

На початку ХХ ст. серед філософів, соціологів, істориків поши-
рювалися концепції, які починали враховувати вплив культурних і 
ментальних трансформацій на суспільство. Вони базувалися на точці 
зору, що процес модернізації в її західному варіанті розпочинається із 
трансформації тих чи інших форм суспільної свідомості та культури. 
Такі підходи, зокрема, відстоював Ч. Кулі у праці «Соціальний 
прогрес» (1918 р.) та Г. Зімель – «Конфлікт сучасної культури»  
(1918 р.). Дещо пізніше до цих проблем звернувся російсько-
американський соціолог П. Сорокін. Cаме він увів у наукове сере-
довище такі терміни, як «соціокультурна система», «соціокультурна 
динаміка», «соціокультурні зміни» тощо. Свій підхід до вивчення 
соціуму як складного соціокультурного комплексу він назвав 
«інтегральною соціологією». В його основі лежала ідея інтегралізму,  
відповідно до якої знання будуть розвиватися у бік створення 
узагальнюючої теорії структури і динаміки різних соціокультурних 
систем, а суперечлива різноманітність реально існуючих соціо-
культурних систем у перспективі буде трансформуватися в певний 
інтегральний соціокультурний лад [7].  

Зміни, що відбувалися у світі після закінчення Другої світової 
війни, поставили перед науковцями низку нових запитань. Одним з 
головних було питання, якими шляхами піде розвиток людства. 
Крім того, Західний світ, і не тільки, вимагав нової парадигми 
історичного розвитку, відмінної від тих, що були популярні між І і 
ІІ Світовими війнами (концепції кризи і занепаду Західного світу, 
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пропагованої О. Шпенглером, А. Тойнбі, К. Ясперсом). Необхідна 
була альтернатива, яка змогла б перебороти соціальний песимізм, 
дати оптимістичне бачення майбутнього не лише в теоретичному, а 
й у практичному сенсі. Під впливом цих викликів з’явилася 
модернізаційна парадигма. Вона була сформульована в середині 
XX ст. в умовах розпаду європейських колоніальних імперій і 
появи значної кількості «молодих націй» в Азії, Африці та 
Латинській Америці. Перед ними постала проблема вибору шляхів 
подальшого розвитку. В цих умовах з’явилася власне програма 
модернізації (прискореного переходу від традиційності до 
сучасності). Вона була запропонована вченими і політиками США 
та Західної Європи країнам «третього світу» як альтернатива 
комуністичній орієнтації [8]. Найвідомішими фундаторами цього 
напряму вважають Т. Парсонса і Е. Шілза [9], які, інтерпретуючи 
погляди М. Вебера щодо універсальності капіталізму, доводили, 
що у світі є «традиційні країни», зі сталою віками ієрархією рангів і 
статусів і є більш динамічні демократичні країни. Традиціоналізм 
перешкоджає економічним і соціальним змінам, а демократичний 
лад сприяє прогресу. Тому «традиційні країни» відстають у своєму 
розвитку, вони залишилися в минулому. А демократичні розвинуті 
країни визначають обличчя сучасності. Тому місія США та інших 
розвинутих країн полягає в тому, щоб привести відсталі «традиційні 
країни» в сучасність [10].  

Саме поняття «модернізація» має багато визначень. Знаний 
американський соціолог Н. Смелзер описує модернізацію як 
комплексний, багатовимірний здвиг, що охоплює шість життєво-
важливих сфер – економіку, освіту, політику, сімейно-шлюб-
ні стосунки, релігію і соціальну стратифікацію) [11]. На думку  
Д. Лернера, модернізація – це своєрідне ментальне зрушення, 
досягнення особливого стану розуму, який характеризується вірою 
у прогрес, схильністю до економічного зростання, готовністю 
адаптуватися до змін [12]. Більш розлого подає тлумачення модер-
нізації відомий польський соціолог П. Штомпка, який виділяє три 
значення цього поняття: 1) модернізація – синонім усіх прогре-
сивних соціально-економічних змін, коли суспільство рухається 
уперед; 2) поняття «модернізації» тотожне поняттю «сучасність» і 
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означає комплекс соціальних, політичних, економічних, куль-
турних і інтелектуальних трансформацій, які відбувалися на Заході 
з ХVІ століття і досягли свого апогею в ХІХ – ХХ століттях. Сюди 
включаються процеси індустріалізації, урбанізації, раціоналізації, 
бюрократизації, домінуючого впливу капіталізму, поширення інди-
відуалізму і мотивацій успіху, утвердження розуму та науки;  
3) термін «модернізація» стосується відсталих або слабороз-
винутих суспільств і описує їхні зусилля, спрямовані на те, щоб 
«догнати» провідні, найбільш розвинуті країни, які існують з ними 
в одному історичному часі, в рамках єдиного глобального 
суспільства [13, с. 10]. В узагальненому вигляді модернізація 
визначається як перехід від «традиційного суспільства» до 
сучасного, яке, на думку російського філософа В. Федотової, 
кардинально відрізняється від «традиційного» переважанням 
інновацій над традицією, світським характером соціального життя, 
поступальним (нециклічним) розвитком, переважною орієнтацією 
на інструментальні цінності, індустріальний характер, масову 
освіту, активний дійовий психологічний склад тощо [14].  

Протягом другої половини ХХ ст. у межах модернізаційної 
перспективи був накопичений значний теоретико-методологічний 
й емпіричний досвід вивчення різних аспектів переходу від 
«традиційного» до сучасного «індустріального» суспільства. Адже 
запропоновані Т. Парсонсом і Е. Шілзом підходи зацікавили не 
лише науковців, а й політичні та ділові кола США і Західної 
Європи. Значного поширення теорія модернізації набула напри-
кінці 50-х – 1960-х рр., коли були опубліковані праці Д. Лернера, 
Н. Смелзера, М. Леві, Д. Аптера [15; 16; 17, 18]. Вони доводили, 
що соціальні й економічні зміни є однолінійними. Тому менш 
розвинуті країни повинні пройти такий самий шлях, як і більш 
розвинуті. При цьому стверджувалося, що зміни безповоротні та 
неминучі і ведуть ці країни до модернізації. На  думку дослідників, 
зміни мають відбуватися поступово, мати накопичувальний і 
мирний характер. Вони також доводили, що стадії трансформації 
повинні відбуватися послідовно і ні одна з них не може бути 
пропущена. І, насамкінець, вони звеличували прогрес і вірили, що 
модернізація принесе загальне покращення соціального життя та 
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умов людського існування. Ці роботи фактично заклали основи 
класичної теорії модернізації. 

Проте всередині 1960-х рр. науковці помітили, що реальне 
життя не зовсім вписується в канони класичної теорії модернізації. 
Так, у 1964 р. ізраїльський соціолог Ш. Айзенштадт написав про 
те, що західноєвропейська і американська модель капіталізму 
мають суттєві відмінності. Тому «європейська сучасність» не 
зовсім така, як американська. І так само, як Захід створив для себе 
«західну сучасність», ісламський світ створює для себе «ісламську 
сучасність». Фактично Ш. Айзенштадт запропонував ідею «багато-
манітності модернів» [19].  

Наступного удару класичній теорії модернізації завдали 
латиноамериканісти – Р. Пребиш, А. Гундер Франк, Т. Дус Сантус, 
Р. Ставенхаген, Е. Торрес Рівас та ін. У своїх публікаціях вони 
стверджували, що теорія модернізації неспроможна вивести країни 
«третього світу», зокрема Латинської Америки, з відсталості. 
Головну причину цього вони бачили в залежності латиноамери-
канської економіки від економіки США і робили висновок, що 
економічно й інтелектуально залежні країни в принципі не можуть 
стати передовими державами. Так з’явилася теорії залежності, або 
залежного розвитку (сформульована у 1960-х рр.) [20; 21].  

Активна деколонізація і глобальні зміни у світі в 1960 – 1970 рр. 
змусили вчених акцентувати свою увагу не лише на політичних, а 
й на соціально-економічних і навіть етнополітичних аспектах цих 
змін. Деякі з них для пояснення ситуацій і тенденцій розвитку не 
лише країн, що розвивалися, а й соціалістичних і розвинутих 
капіталістичних почали використовувати поняття «внутрішній 
колоніалізм» [22]. Зокрема, М. Гектер застосував аспекти аналізу 
світової системи для обґрунтування того, що внутрішній коло-
ніалізм припускає підпорядкування периферійних культурних груп 
групами центру через нерівномірну індустріалізацію територій. 
Тобто ті, хто мешкає у найбільш передових регіонах, досягають 
панування над тими, хто мешкає в менш розвинених, що може 
призвести до виникнення національних рухів [23]. 

Зміни, що намітилися у світі у 1970-ті рр. (певне зближення між 
США і СРСР, «розрядка») також вплинули на погляди науковців 
щодо проблем світового розвитку. К. Керрі, С. Гантінгтон, У. Ростоу 
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запропонували нові підходи, згідно з якими всередині «першого» 
(модернізованого) і «другого» (не модернізованого) світів відбу-
ваються зміни, що призводять до поступового стирання відмінностей 
між їхнім соціально-економічним і політичним устроєм. Цим було 
закладено підвалини теорії конвергенції [24]. Критика теорії 
модернізації ще більше посилилася. Перш за все вказувалося на 
нелінійність і багатовимірність історичного розвитку країн залежно 
від їхніх стартових позицій і проблем, з якими вони стикаються на 
цьому шляху.  

Критики також вказували на помилковість протиставлення 
«традиції і сучасності». Зокрема, С. Гантінгтон стверджував, що 
«не лише сучасні суспільства включають у себе багато тради-
ційних елементів, а й «традиційні суспільства», в свою чергу, 
досить часто мають риси, які зазвичай притаманні сучасним. Крім 
того, модернізація спроможна посилювати традицію» [25, с. 76].  
Е. Дюркгейм, розвиваючи цю думку, писав, що «домінуючою 
рисою сучасних суспільств є не схожість, а відмінність, так що 
модернізація не може розглядатися як єдина і кінцева стадія 
еволюції усіх суспільств» [26, с. 422]. Таким чином, фактичний 
стан речей змусив науковців поставити під сумнів і чітку 
послідовність стадій модернізації [25, с. 38].  

Кардинальні зміни, що відбулися у світі у другій половині 
1980-х рр., які привели до краху соціалістичної системи, розвалу 
СРСР тощо, вимагали від науковців нових підходів до пояснення 
трансформаційних процесів. Тепер уже теорія конвергенції вияви-
лася під вогнем критики,оскільки катастрофічний кінець соціа-
лізму нею не передбачався. Крім того, ісламська протидія західним 
цінностям, що набула екстремістських форм, підштовхувала захід-
ний науковий світ до пошуку більш переконливих доказів необхід-
ності країнам «третього світу» рухатися «західним шляхом 
розвитку». Все це сприяло відновленню інтересу до теорії модер-
нізації, яка, як з’ясувалося,  може бути корисною для розуміння 
цих історичних процесів. Результатом цього стала поява і стано-
влення «теорії неомодернізації» (Е. Тірік’ян), «теорії постмо-
дернізації» (Дж. Александер) і «теорії екологічної модернізації»  
(Е. Гіденс, У. Бек). Прихильники нових підходів, переглядаючи 
класичні підходи теорії модернізації, врахували досвід постко-
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муністичних країн і країн «третього світу», стартові позиції яких 
значно різнилися й тому вимагали різних підходів. Так, якщо 
постколоніальні країни зазвичай були «традиційними, досучасними», 
то в СРСР і соціалістичних країнах Східної Європи правлячі кола, 
під впливом протистояння із Західним світом, змушені були 
проводити модернізаційні перетворення «зверху», вони насамперед 
стосувалися освіти, науки, техніки. В результаті було створено 
неузгоджене, дисгармонійне, внутрішньосуперечливе сполучення 
трьох компонентів: 1) сучасні риси в окремих сферах науки, освіти, 
техніки; 2) домодернізаційні характеристики в багатьох сферах 
суспільно-політичного життя, культурі; 3) імітація сучасної західної 
дійсності [27, с. 221]. 

Реалії підштовхували науковців до пошуку нових підходів, які 
були зорієнтовані на врахування соціокультурних факторів, 
поступове подолання євроцентризму, вестернізації, визнання як 
самостійних незахідних цивілізацій і врахування самобутньої 
культури окремих соціумів. Як наслідок, учені починають все 
більше уваги приділяти впливу на трансформаційні процеси 
соціокультурних факторів. Зокрема, було запропоновано концеп-
цію «модернізації в обхід модерніті» – модернізації при збереженні 
національної культури, без жорсткого нав’язування суспільству 
західних цінностей (Ш. Айзенштадт, А. Абдель-Малек, А. Турен) [8]. 
Так, А. Турен вважав, що доля світу залежить від того, чи буде 
наведено міст між «Розумом і культурами», сучасністю і національ-
но-культурною ідентичністю, між розвитком як універсальною 
метою і культурою як ціннісним вибором, економічним розвитком 
і соціальними перетвореннями [28]. Більш конкретно суть нової 
парадигми модернізації виклав Ш. Айзенштадт: по-перше, визна-
валася значущість соціокультурних типів, що склалися як основа 
стійкості та самостійності суспільства; по-друге, робився акцент на 
стійкості ціннісно-смислових чинників у регуляції як політичного, так 
і господарського життя; по-третє, визнавалася більша варіативність 
інституціональних, символічних та ідеологічних інтерпретацій, які 
різні суспільства і цивілізації дають поняттю модернізації [29].  

Потрібно зазначити, що питання соціокультурних змін пору-
шувалися багатьма суспільствознавцями. Так, досить цікавими є 
дослідження польського соціолога П. Штомпки, який запро-
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понував авторську концепцію соціальних змін, визначивши їх як 
соціально-історичний процес, де індивід, як соціальний актор, 
відіграє активну перетворюючу роль [30]. Це дозволило йому стати 
одним із фундаторів концепції соціокультурної травми, а його 
робота «Культурна травма і колективна ідентичність» (2004 р.) 
безпосередньо звернена на соціокультурні трансформації в постко-
муністичних країнах [31]. 

Важливою подією в процесі розвитку теорії модернізації стала 
поява робіт Ф. Фукуями, які з’явилися в умовах «падіння СРСР». 
Першою відомою його працею стало есе «Кінець історії», 
опубліковане в 1989 р. в журналі «The National Interest», проте 
справжнє визнання до Ф. Фукуями прийшло після публікації книги 
«The End of History and the Last Man» (1992 р.). У ній він, 
продовжуючи лінію есе, намагався запропонувати свої підходи не 
лише до пояснення причин руху країн «другого світу» до західних, 
демократичних цінностей, а й причини розпаду «непорушного», як 
здавалося багатьом, СРСР. На його думку, поширення ліберальної 
демократії західного зразка свідчить про кінцеву точку соціо-
культурної еволюції людства та формування «кінцевої форми 
правління». При цьому кінець історії не означає кінець «подієвої 
історії», а лише кінець епохи ідеологічних протистоянь, глобаль-
них революцій і війн [32]. 

Книга викликала значний інтерес у багатьох країнах світу. На 
це, зокрема, вказує те, що вона була перекладена більш ніж 
двадцятьма мовами і витримала 20 видань. Далеко не усі поділяли 
викладені у ній положення. Низка рецензентів вказувала на ідеоло-
гічну заангажованість автора, крайню прихильність ідеям лібераль-
ної демократії, вибірковість в оцінках подій і виборі фактів, а 
також закидали Ф. Фукуямі недооцінку рухів, ідеологій, які відкрито 
протистояли поширенню ліберальної демократії. Насамперед це 
стосується ісламського фундаменталізму, а останнім часом 
активно негативну і навіть агресивну позицію щодо цього почала 
виявляти Російська Федерація. 

Соціокультурну проблематику в модернізаційному ряді пору-
шував американський соціолог і політолог С. Гантінгтон. Особли-
вий інтерес у науковому світі викликала запропонована ним теорія 
етнокультурного «зіткнення цивілізацій». Уперше її положення були 
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викладені в статті «Зіткнення?», опублікованій у 1993 р. в жур-
налі «Foreign Affairs», а в 1996 р. світ побачила його розлога  
монографія [33]. Описуючи динаміку сучасних міжнародних відносин 
крізь призму конфліктів на цивілізаційній основі, С. Гантінгтон 
підкреслює роль культури в модернізації глобальної політики. Так, 
він вважає, що в сучасному світі «народи і країни зі схожими 
культурами об’єднуються, а народи і країни з різними культурами 
розпадаються на частини. Об’єднання зі спільними ідеологічними 
установками або… навколо наддержав ідуть зі сцени, поступаючись 
місцем новим союзам, об’єднаним на основі спільної культури і 
цивілізації… і лінія розколу між цивілізаціями стає центральною 
лінією конфліктів у глобальній політиці» [33, с. 14–15]. 

С. Гантінгтон також став автором теорії «хвиль демократизації», 
яка має безпосереднє відношення до розуміння соціокультурних 
трансформацій у демократичних (посттоталітарних) суспільствах. 
Зокрема, він доводив, що у перехідних суспільствах важливу роль 
відіграє «політична інституалізація» (процес визначення і закріплення 
соціальних норм, правил, статусів, приведення їх у систему, здатну 
задовольняти певні суспільні потреби) [34]. 

У 1990-х рр. позиції концепцій модернізації і постмодер-
нізації в науковому світі дещо похитнулися. Значної популяр-
ності набула концепція глобалізації. Її паростки з’явилися ще у 
другій половині 1970-х рр., коли американський соціолог І. 
Валерстайн запропонував теорію світосистемного аналізу, яка 
фактично поклала початок концепції «глобалізації» [35]. Саме ж 
поняття глобалізації стало широко використовуватися, насам-
перед соціологами, наприкінці 1980-х рр. При цьому під гло-
балізацією вони розуміли процес розширення взаємозв’язків і 
посилення взаємовпливів між різними віддаленими один від 
одного регіонами світу. Він був досить складним і проявлявся в 
різних сферах суспільного життя (економічній, політичній, куль-
турній). Якщо І. Валерстайн головним чином звертав увагу на 
економічні аспекти глобалізації, то британський соціолог  
Е. Гідденс – на політичні наслідки цього процесу [36].  

На зростання популярності концепції глобалізації наприкінці 
ХХ ст. вказує проведений російським соціологом Д. Івановим 
аналіз доповідей, зроблених на ХІІІ і ХІV Світових соціологічних 
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конгресах. Він свідчить, що кількість доповідей, в яких порушу-
валися проблеми глобалізації, в рази перевершила кількість 
доповідей з питань модернізації і постмодернізації [37, с. 4].  

Наведений вище матеріал свідчить, що модернізаційна пара-
дигма пройшла складний еволюційний шлях. Сучасні дослідники 
виділяють кілька його етапів. Так, український дослідник В. Горба-
тенко виокремлює три такі етапи. Перший датується другою 
половиною 1950-х – першою половиною 1960-х рр. Цей етап 
зародження і становлення теорії модернізації, вироблення на її 
основі конкретно орієнтованих моделей соціально-економічного 
розвитку і, як наслідок, появи значної кількості модернізаційних 
досліджень у класичній версії. Другий (критичний) етап припадає 
на кінець 1960-х – 1980-ті рр. Головним трендом критиків конце-
пції модернізації стала неспроможність її адептів пояснити 
розмаїття перехідних суспільств, притаманну їм динаміку роз-
витку. Все ж протягом усього періоду вона, по суті, залишалася 
домінуючою парадигмою для теоретиків трансформації суспільства. 
Проте відбувався процес її подальшого розвитку, модифікації. 
Третій етап, на думку В. Горбатенка, розпочався наприкінці  
1980- х і триває до сьогодні. Він характеризується чітко вираже-
ною соціокультурною спрямованістю. Це проявляється у подола-
нні європоцентризму, вестернізації, визнанні як самостійних 
незахідних цивілізацій і врахуванні самобутньої культури окремих 
народів [38, с. 10–11].  

Потрібно зазначити, що не усі дослідники поділяють таку 
періодизацію. Так, К. Бужимська, дещо спрощуючи процес розвитку 
теорії модернізації, пропонує двочленну періодизацію: перший етап 
(середина 1950-х – середина 1980-х рр.) – зародження становлення, 
критика та переоцінка основних положень і занепад класичної теорії 
модернізації; другий (середина 1980-х рр. – до теперішнього часу) – 
відродження теорії модернізації, виникнення теорій неомодернізації, 
постмодернізації, екологічної модернізації [27].  

 І. Побережников виділяє 1980-ті рр. як окремий етап розвитку 
теорії модернізації, характеризуючи його як посткритичний період 
відродження модернізаційних досліджень з елементами конвергенції 
шкіл модернізації, залежності та світосистемного аналізу [39]. 



Розділ ІІ. Соціокультурні трансформації в демократичних…       
 

61 

Потрібно зазначити, що прихильники теорії модернізації 
тривалий час не звертали уваги на етнічний фактор. Вони вважали, 
що в процесі урбанізації, індустріалізації та підвищення рівня 
освіти етнічні відмінності будуть стиратися. Теоретичною основою 
цього підходу була популярна у США теорія «плавильного 
казана». Український дослідник М. Рябчук таку позицію називає 
«західним варіантом совєтської концепції зближення і злиття 
націй» [40, с. 15]. Проте деякі дослідники звертали увагу адептів 
модернізаційних теорій на невміння чи небажання враховувати 
«емоційну глибину етнонаціональної ідентичності». «Усуньте, – 
пише К. Валькер, –економічну нерівність між націями або ж 
поміняйте місцями нації-експлуататори й експлуатовані нації – 
національний конфлікт усе одно залишиться» [41, c. 153].  

Потрібно зазначити, що наприкінці 1980-х – на початку  
1990-х рр. запропоновані вченими теоретичні розробки з проблем 
модернізації суспільства (прискореного переходу від тради-
ційності до сучасності) стали в нагоді як науковцям, так і 
політикам для пояснення закономірностей краху соціалістичної 
системи, розвалу Радянського Союзу та вироблення основних 
напрямів трансформації тоталітарного суспільства до ринкової 
економіки і демократії. 

 
Концептуалізація дискурсу соціокультурних 

трансформацій у посттоталітарних суспільствах  
у роботах зарубіжних дослідників  

 
У другій половині 1980-х років почалася кардинальна зміна 

політичної карти Європи. Крах комуністичних режимів у Східній 
Європі з очевидністю поставив фундаментальне питання: що після 
соціалізму і куди далі йти? При цьому «дивна смерть радянського 
комунізму» підірвала на Заході довіру до цілого наукового напряму 
суспільних наук, який його вивчав. Неочікуваний кінець Радянського 
Союзу стали інтерпретувати як свідчення нікчемності аналітичної 
здатності досліджень комунізму. Адже найґрунтовніший аналіз 
пізньої радянської економіки показував «перебудову» продовженням 
колишніх циклів реформ. Ступінь успіху реформ бачилася залежною 
від інституційної спадщини старої системи, балансу сил реформаторів 
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і консерваторів, неформального торгу найбільш важливих груп 
інтересів. Вплив Заходу і міжнародних організацій вважався  
малим [42]. Тобто «совєтологія» не провіщала кінець «імперії зла», а 
прогнозувала її «косметичний ремонт». 

Початок трансформаційних процесів у постсоціалістичних 
країнах і, відповідно, їх вивчення західні дослідники виводять з кінця 
1980-х рр. Так, оксфордський професор Т. Гартон вважає, що «1989 
рік став одним із найкращих в європейській історії», оскільки 
фактично почав зміну моделі розвитку цілої низки європейських 
держав» [43, с. 124]. Для трансформації постсоціалістичних країн 
західні експерти запропонували «неоліберальну перспективу». 
Майбутнє «самоорганізуюче» і універсальне, демократичне, ринкове 
суспільство реформаторам посткомунізму здавалося найкращим 
виходом. «Сьогодні, – писав відомий італійський та американський 
філософ, соціолог Дж. Сарторі, – ліберальна демократія – єдино 
«правильна» гра в місті» [44, с. 443]. Цей підхід базувався на добре 
відомому наборі фундаментальних реформ, націлених на перевід 
застійних планових економік на принципово нову дорогу розвитку. 
Перші програми реформ пропонували структурну перебудову: 
стабілізація, лібералізація, приватизація – все, що міжнародні 
фінансові інститути прописували країнам «третього світу» з початку 
1980-х рр. Оскільки посткомуністичні країни здійснювали зміну 
системи, то мову повели не просто про економічну політику, а про 
«політику трансформації», заснованій на вірі у ринок, як якусь мета-
інституцію соціальних змін. Відомі західні дослідники К. Мюллєр і  
А. Пікель називали цю концепцію «неоліберальний дискурс 
радикальної реформи». Її ортодоксальні прихильники вважали, що 
основою цієї теорії є: швидка стабілізація, лібералізація і приватизація 
як суть політики реформ, що забезпечує їхній успіх або невдачу, 
створення коаліцій реформаторів, консолідація демократії [45]. 

Таким чином, дослідження комунізму замінила теоретична 
концепція переходу з акцентом на універсалізм ринкової еконо-
міки. Відправною точкою цієї концепції була логіка зламу і 
реконструкції. Її економічні, політичні і соціологічні виміри 
американський історик М. Малія, який спеціалізується на історії 
Росії та Радянського Союзу, влучно охарактеризував словами: 
«тотальна система Совєтів кінчилася тотальним крахом. Це 
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означає, що на виході з комунізму перед суспільством стоїть 
тотальна проблема. Нічого зі старого порядку врятувати не можна. 
Все треба міняти і перебудовувати – економіку, політику, саме 
суспільство» [46, с. 69].  

У 2006 р. М. Малія опублікував працю «History's Locomotives. 
Revolution and the making of the Modern World», в якій детально 
обґрунтував ці положення, зупинився на ролі трансформаційних 
процесів в історії країн.  

Потрібно зазначити, що такі підходи, рекомендації з січня 
1990 і по квітень 1995 рр. взяли на озброєння 24 країни. При-
вабливість такого пакета реформ частково витікала з обіцянки, що, 
в принципі, всі суспільства здатні створити базові інститути 
сучасної ринкової економіки, незалежно від конкретної історії, 
стану економіки або структури політичної системи, а також їхньої 
підтримки Міжнародним валютним фондом [45].  

Наведений аналіз свідчить, що наприкінці 1980-х – на початку 
1990-х рр. західні науковці головну увагу приділяли розробці та 
імплементації в практику неоліберальних підходів до трансфор-
мації постсоціалістичних країн. З часом вони звернули увагу і на 
практичний бік цих процесів. Західні дослідники намагалися 
пояснити ті процеси, що відбувалися в східноєвропейських і 
пострадянських країнах на їхньому шляху від тоталітаризму до 
ліберальної демократії, до ринкової економіки. Зокрема, теоре-
тичним осмисленням цих процесів займалися К. Дардел (увів 
поняття «Blackmail State» – «шантажистська держава», як модель 
гібридного авторитаризму, який характерний для багатьох постра-
дянських країн) [47], Т. Карозерс [48; 49], Р. Дарендорф [50] та ін.  

На початку 2000-х рр., враховуючи значний масив робіт у 
західній літературі з проблем трансформації посттоталітарних 
країнах, група дослідників на чолі з К. Мюллєром зробила спробу 
їх систематизувати [51]. 

Реалії посткомуністичних криз, неочікувані аномалії, що 
виникали на шляху розвитку посттоталітарних країн, стали 
викликом запропонованій Заходом концепції трансформації. 
Ситуація у посттоталітарних країнах залишалася складною. Це 
визнавали навіть лідери цих країн. Зокрема, В. Гавел, оцінюючи хід 
реформ у Чехії, писав: «Усе виявилося дещо складнішим і вимагає 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
64

більше часу, ніж я думав... Є речі, від яких я готовий плакати… 
Існує велика частина населення, яка все ще деморалізована 
минулим. Ймовірно, доведеться чекати нового покоління» [52]. 
Схожу оцінку ситуації в Болгарії давав її президент П. Стоянов, 
який заявляв, що низький рівень життя «залишається ахіллесовою 
п’ятою переходу країни до демократії: «Я ніколи не думав, що через 
двадцять років буде стільки людей, в основному похилого віку, які 
не зможуть дозволити собі купити навіть прості речі» [53]. 

 З часом ці реалії уже не могли не помічати навіть прихильники 
неоліберального дискурсу. Перші спроби пояснення виникнення і 
глибини посткомуністичних криз у рамках неоліберального дискурсу 
були поверховими або опускалися до цинічного апологічного 
порівняння «шокової терапії» з хіміотерапією, що призначається 
смертельно хворим пацієнтам, незалежно від можливих ризиків. Усе 
ж, починають з’являтися роботи з критикою неоліберальної пара-
дигми [54]. Так, угорський соціолог Т. Пала вважає, що в середині 
2000-х рр. у країнах Східної Європи почалася «фундаментальна 
криза, зміна парадигми. Модель, яка використовувалася в 1990-х, 
2000-х рр., більше не працює» [55]. З ним, по суті, погоджується й 
чеський політолог Ж. Рупнік, який стверджує, що «криза – це сигнал 
кінця політичного й економічного циклу, що розпочався у Цент-
рально-Східній Європі в 1989 р.» [56]. 

Більш детально означені проблеми були розкриті у великій 
статті відомих західних дослідників посткомуністичних суспільств 
К. Мюллєра (Німеччина) і А. Пікеля (Канада) «Зміна парадигм 
посткомуністичної трансформації», яка була опублікована у  
2005 р. Фактично це огляд дискусій західних експертів, учених 
щодо шляхів розвитку посттоталітарних країн, аналіз основних 
аспектів спадковості та змін у соціальній науці, політичній 
літературі щодо ключових подій і процесів 1990-х рр. Автори 
прагнули провести межу між теоретичними, політичними та 
ідеологічними установками, виявити базові виміри цих дебатів. На 
основі проведеного аналізу вони дійшли висновку, що на початку 
1990-х рр. домінуючою була ідеологія неоліберального дискурсу. 
Під її впливом формувалися і програми політиків, і підходи в 
теорії. З часом як науковці, так і політики почали активно крити-
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кувати ці підходи, пропонувати свої концепції переходу до ринку, 
до демократії.  

Враховуючи це, автори статті запропонували свої базові еле-
менти нової парадигми. Її вони назвали «реформою другого 
покоління». Вона визначає трансформацію як проблему соціальних 
змін, що включає в себе адміністративну здатність держави до змін, 
процеси демократизації, ринкові реформи й еволюцію нових норм 
соціальної справедливості. Нова парадигма, на думку авторів, вихо-
дить з реальних політичних умов, з віри в демократію як кращої 
основи вирішення соціальних конфліктів. При цьому громадянське 
суспільство є «найголовнішим чинником розвитку» [45].  

Поряд з дослідженням теоретичних аспектів трансформа-
ційних процесів у посттоталітарних країнах західні дослідники 
звернули певну увага й на дослідження практичних кроків еліт 
країн Східної Європи щодо демократизації та впровадження 
ринкової економіки. Насамперед це стосувалося політичних й еко-
номічних перетворень [57]. Проте, на думку українського дослід-
ника Д. Ткача, який детально вивчав хід політичних трансформацій 
в Угорській Республіці, досить часто ці роботи «носили описовий 
чи рекомендаційний характер щодо переходу до ринкової орга-
нізації економіки і впровадження демократичних політичних 
інститутів західного типу. Інакше кажучи, робилася спроба підіг-
нати усі постсоціалістичні моделі трансформації під одну мірку, 
розробити універсальну модель трансформації» [58, с. 46 – 47].  

Оцінюючи загальні тенденції трансформаційних процесів, 
західні науковці вважали, що вони будуть тривалими і найсклад-
ніше проходитимуть у соціокультурній сфері. Ця теза цілком 
підтвердилася на практиці. Навіть на тринадцятому році лібе-
рально-демократичних змін у «благополучних країнах», за 
влучним висловом угорського соціолога І. Селені, посткому-
ністичні центрально-європейські країни є «суспільствами капіта-
лізму без капіталістів», а держави Південно-Східної Європи - сус-
пільствами «капіталістів без капіталізму» [59]. При цьому рух цих 
країн у напрямі ліберальної демократії мав значні відмінності як у 
швидкості, так і в часі. К. Мюллєр і А. Пікель пояснюють це 
«національними відгуками на загальнорегіональні виклики» [60,  
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с.84]. Тобто віддають належне етнополітичному фактору модер-
нізаційної парадигми. 

Розглядаючи сутнісні зміни, що мали місце у державах 
Східної Європи, й інші західні дослідники почали звертати увагу 
на їхній етнополітичний контекст. Зокрема, відомий амери-
канський історик і політолог Р. Шпорлюк у своїх дослідженнях, 
опублікованих протягом кінця 1970-х – початку 2000-х рр., 
розкриваючи сутність модернізаційних процесів у СРСР доходить 
висновку, що «виживання радянської імперії вимагало від її 
керівництва демократизації політичного життя всередині країни, 
впровадження економічних і політичних реформ, іншими словами 
– модернізації… цим воно потрапляло у пастку історії: демокра-
тизація суспільного життя та реформи в інших сферах неухиль-
но приводили до піднесення національних почуттів і відпо-
відних політичних претензій тих націй, які були позбавлені 
реального права на самовизначення радянською системою» [61, 
с.8]. Таким чином, констатуючи наявність певних модернізацій-
них процесів у СРСР, автор розглядає національне питання як 
«найважливіший фактор змін, рушій модернізації, як силу, що 
спричинила формування модерних націй» [62, с. 6]. Досить чітко 
він розкриває сутнісні основи політики Росії щодо сусідній на-
родів, характеризуючи її як «прагнення зберегти домодерні стан-
дарти в модерному світі» [62, с. 7].  

Не оминув увагою ці проблеми й відомий американський 
історик, політолог О. Мотиль, який у 2001 р. опублікував моно-
графію «Нації в дорозі Ш, 1999-2000» [63]. 

Звернули увагу на ці проблеми й російські дослідники. Ще в 
перебудовчі часи, коли в Росії з’явилися паростки демократії,  
Л. Перепьолкін і О. Шкаратан дійшли висновку, що модернізація 
суспільства в СРСР, як правило, збігається з національним від-
родженням багатьох народів, які мешкали в союзних республіках. 
Більш того, кінцевий успіх реформування суспільства значною мірою 
залежить від урахування комплексу етнополітичних чинників: по-
перше, модернізація повинна враховувати національно-культурний 
контекст країни, регіону; по-друге, управління процесом суспільної 
трансформації об’єктивно вимагає самостійності національно-
державних утворень, глибокої децентралізації багатонаціональних 
федеральних держав типу СРСР [64].  



Розділ ІІ. Соціокультурні трансформації в демократичних…       
 

67 

У 1990-х рр. на пострадянському просторі сформувалася 
практика застосування теорій модернізації до реалій постра-
дянського простору. Науковці намагалися розв’язати низку питань, 
пов’язаних з характером трансформаційних процесів у країнах 
СНД, що полягали у змістовних розходженнях і суперечностях 
незавершених соціокультурних трансформацій соціалістичного 
типу, і намаганням їх трансформувати у капіталістичний тип з 
одночасним розв’язанням проблем їх спадковості, а також збере-
женням соціалістичного культурного традиціоналізму й утвер-
дженням, оновленням національних традицій, національної культури, 
формуванням національно-культурної ідентичності. Особливо 
активно цей процес відбувався в Росії. Найбільш повно це 
проявилося в роботах О. Ахієзера [65; 66], Т. Заславської [67; 68], 
В. Федотової [69; 70], М. Лапіна [71; 72] та інших.  

Помітною подією в науковому житті Російської Федерації 
стало проведення, починаючи з 1993 р., щорічних сесій міжна-
родного симпозіуму «Куда идет Россия?», завданням яких стало 
осмислення посткомуністичних трансформаційних процесів. За 
результатами їхньої роботи публікувалися міждисциплінарні нау-
кові збірники «Куда идет Россия?». Три з них були присвячені 
проблемам соціокультурних трансформацій [73; 74; 75]. 

Потрібно зазначити, що російські автори досить часто зацик-
люються на особливому шляху модернізації Росії та її ролі в 
сучасному світі. Показовою у цьому плані є монографія В. Федотової 
«Модернизация «другой» Европы», в якій авторка, аналізуючи 
модернізаційні теорії соціального розвитку, доходить висновку, що 
досвід посткомуністичних перетворень у Росії та інших постра-
дянських країнах не вписується у ці теорії. Тому вона пропонує свою 
модель європейського розвитку, яка б враховувала особливості 
європейських і євразійських посткомуністичних країн, їхню належ-
ність до «іншої» (незахідної) Європи [69]. Не оминула В. Федотова й 
українське питання. Зокрема, аналізуючи особливості модерні-
заційних процесів в європейських країнах, вона згадала теоретичну 
формулу «серединна Європа» (Mitteleuropa) (геополітичний проект, 
створений на початку ХХ ст., напередодні Першої світової війни). 
При цьому наводить слова депутата німецького Рейхстагу Ф. Науманна, 
який у 1915 р. опублікував книгу «Серединна Європа» [76], про те, що 
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«держави, розташовані між Росією і Німеччиною, у тому числі й 
Україна, можуть бути зорієнтовані або на Росію, або на Німеччину» 
[69, с. 126]. Тобто, авторка фактично відстоює право Росії впливати 
на формування «правил життя» для України.  

Проте це не гірший варіант підходів російських учених до 
трансформаційних питань. Авторка не нав’язує свої погляди, а, 
використовуючи «наукову» аргументацію, намагається донести 
свою думку до читача. Зовсім інші підходи характерні роботам  
О. Дугіна [77; 78], які побудовані на різкому протиставленні 
євразійської (російської) і західної цивілізацій. Особливий інтерес 
викликає одна з останніх його робіт «Евразийский реванш 
России», в якій О. Дугін пише про те, що «полем бою» російського 
і західного світів стала територія України. Росія виступила проти 
«світового уряду», який довгі роки намагався диктувати їй свою 
волю і найближчим часом наступить кінець гегемонії «Атлантич-
ного конценсусу» [79].  

Звернули увагу російські дослідники і на трансформаційні 
процеси в країнах Центрально-Східної і Південно-Східної Європи. 
Яскравим прикладом цього може бути збірник, підготовлений 
науковцями Російської Академії Наук з промовистою назвою 
«Восточная Европа: 20 лет социальной трансформации» (2010 р.). 
Порушені у ньому питання дають можливість: розкрити проблеми 
розвитку низки держав і регіонів названих вище частин Європи 
(Польща, Румунія, Сербія, Хорватія, Чехія, Словаччина, Східна 
Німеччина) після початку суспільно-політичних трансформацій 
наприкінці 1980-х рр.; зрозуміти хід радикальних змін у політиці, 
економіці, суспільному житті східноєвропейського регіону в 
цілому й окремих держав, що входять до нього; оцінити наслідки 
входження цих країн до Євросоюзу [80]. Загалом позитивно 
оцінюючи вміщені у збірник матеріали, потрібно зазначити, що 
деякі з них хибують неоднозначними і навіть тенденційними 
підходами. Зокрема, Н. Бухарін, оцінюючи вибір цих країн, 
наголошує, що «нові еліти, які прийшли до влади у цих країнах 
наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., досить швидко 
усвідомили, куди потрібно рухатися. Безумовно, на Захід – і 
зробили однозначний вибір на користь європейських, атлантичних 
і світових інституцій. Формуючи модель політичної системи, вони 
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використали досвід Німеччини, Австрії та Франції» [81, с. 12]. 
Науковець робить висновок, що «більшість населення розчару-
валася у зміні системи», а далі, цитуючи «лівого філософа»  
С. Жіжека, стверджує, що «учасники протестів у Східній Європі 
вимагали не капіталізму… Вони хотіли… життя простого та 
щирого…» [81, с. 14]. На думку автора, вони цього не отримали, і 
навіть зі «свободою слова і демократією у країнах регіону не все 
благополучно» [81, с. 16]. Утім, він зразу ж знаходить цьому 
пояснення: «націоналістичні, етнонаціоналістичні і релігійні традиції 
стали перешкодою на шляху розвитку демократії. …Антисемітські та 
антициганські настрої, русофобія посилилися» [81, с. 17]. 

Схожі підходи у своїх матеріалах продемонстрували й деякі 
інші автори збірника.  

Певна увага західних дослідників приділялася трансфор-
маційним процесам у колишніх радянських республіках, які після 
розпаду СРСР стали незалежними державами. Зокрема, досить 
активно досліджувалися ті країни, які увійшли до складу СНД. 
Серед цих публікацій варто виділити роботи французьких дослід-
ників «Від СРСР до СНД: дванадцять держав у пошуках своєї 
ідентичності» (1997 р.) і «Пострадянські держави» (2008 р.). У них 
досліджується, як населення колишніх радянських республік (за 
винятком прибалтійських) сприйняли статус незалежної держави 
після розпаду СРСР і яким чином зміни у політичній системі, 
економіці, в геополітичному становищі вплинули на процес 
національного самоствердження. Автори вважають, що для 
вирішення цього завдання молоді держави зверталися до одних і 
тих самих джерел – «ліберальні перспективи (приймалися чи 
відкидалися), радянське минуле (схвалювалося або заперечу-
валося), своє давнє коріння (віднайдене або придумане заново). 
Але ці три двигуни змін неминуче включали у себе в різних 
країнах різні елементи, й їхнє динамічне поєднання зумовлювало 
крайню диференціацію схем соціальної організації суспільства» 
[82, с. 9 – 10]. Проаналізувавши зміни, що відбулися за більш ніж 
п'ятнадцять років на пострадянському просторі, французькі 
дослідники дійшли висновку, що у більшості (дванадцять) держав, 
які тут виникли, «національні реальності дуже далекі від схеми 
однозначного перехідного періоду, який би швидко вивів колишні 
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радянські республіки на шлях демократії та ринкової економіки… і 
їм ще довго доведеться зважати на несталий характер як 
державних, так і громадських інститутів, а також із впливом 
американо-російського суперництва на їхні внутрішні справи» [82, 
с. 276]. В цілому позитивно оцінюючи цю роботу, потрібно 
зазначити, що вона дещо хибує переоцінкою результатів еконо-
мічних реформ у Російській Федерації та її вплив на трансфор-
маційні процеси на пострадянському просторі. 

Таким чином, крах соціалістичної системи значно посилив 
увагу західних науковців, насамперед американських, до проблем 
переходу посттоталітарних суспільств від тоталітаризму до 
демократії. Російські ж політологи почали активно обґрунтовувати 
особливий шлях своєї країни.  

 
 

Трансформаційні процеси в сучасній Україні  
в зарубіжному науковому дискурсі 

 
Потрібно зазначити, що суспільно-політичні, соціально-еко-

номічні процеси, що охопили Україну після набуття нею неза-
лежності, майже зразу ж зацікавили західних дослідників. Адже, 
як зазначив відомий американський політолог Збігнєв Бжезін-
ський, «поява незалежної України… зумовила цілу низку важли-
вих політичних змін… це не лише важливе геополітичне явище, 
а й явище філософське» [83, с. 3]. 

Утім, не лише українські науковці, а й закордонні їхні колеги 
приділяли і приділяють значну увагу дослідженню зазначених 
проблем. Проте історіографічних праць, в яких би досліджувався 
ступінь розробки цієї теми, фактично немає. Тому нагальною є 
потреба аналізу доробку закордонних суспільствознавців з проблем 
трансформації сучасного українського суспільства від тоталітаризму 
до демократії, від «комуністичних» до загальнолюдських цінностей, 
визначення вузьких місць у масиві уже опублікованих робіт, що 
стосуються соціокультурних трансформацій у сучасній Україні. Тому 
автор і звернувся до цієї проблеми. 

Потрібно зазначити, що одним з перших із зарубіжних учених 
це питання досліджував професор Альбертського університету  
Б. Кравченко. Ще у 1985 р. у Лондоні він опублікував роботу 
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«Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century 
Ukraine», в якій, на думку Я. Грицака, зробив спробу «запровадити 
модернізаційну парадигму» щодо вивчення соціальних змін і 
національної свідомості в Україні у ХХ ст. [84, с. 62]. У 1997 р. 
книга Б. Кравченка була перекладена українською мовою і видана 
видавництвом «Основи». У ній автор простежує вплив соціальних і 
політичних змін у країні на розвиток національної свідомості 
українського населення у ХХ ст. При цьому він робить висновок, що 
радянська модернізація в усіх її виявах «безперечно позначилася на 
національній свідомості українців» [85].  

Зверталися до цих проблем й інші західні дослідники. Так, у 
1992 р. британський політолог Т. Кузьо опублікував брошуру з 
промовистою назвою «Україна. Незавершена революція», в якій 
намагався проаналізувати хід трансформаційних перетворень доби 
«перебудови» та їхні результати для країн Східної Європи і 
пострадянських республік. Автор робить висновок, що у перших 
завдяки сильному і змобілізованому громадянському суспільству 
вдалося відібрати владу в комуністичної номенклатури і провести 
радикальні політичні й економічні реформи. Натомість у других 
громадянське суспільство було дуже слабким, що дозволило 
комуністичній партноменклатурі, перегрупувавши свої ряди і 
перефарбувавшись, не допустити радикальних зрушень. Оцінюючи 
ситуацію в Україні, Т. Кузьо висновує, що задекларовані «новою 
українською елітою» радикальні зміни (перехід від однопартійної 
системи до політичного плюралізму, від планової економіки до 
ринкової, від цілковитої залежності від центру до національного 
суверенітету) – не привели до ефективної демократії, конкурентної 
економіки, врешті-решт, не звільнили її від політичної, мовно-
культурної, ментальної залежності від Москви [86].  

Так оцінив початок шляху України до незалежності британський 
дослідник. У подальшому він продовжував дослідження трансфор-
маційних процесів в Україні, і в 1997 р. друком вийшла його книга 
«Україна під Кучмою…», в якій подається картина української 
реальності перших років перебування Л. Кучми на посаді Президента 
України. Зокрема, досить детально виписані дострокові парла-
ментська та президентська виборчі кампанії, прихід Л. Кучми до 
влади. Значна увага приділена економічним реформам, які прого-
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лосив новообраний Глава держави та його команда, соціально-
економічним змінам, приватизації. Окремий розділ присвячений 
«кримському питанню». Т. Кузьо робить висновок, що політика 
нового Президента не була спрямована на кардинальні зміни як 
економічного, так і соціокультурного життя України [87]. 

Досить цікавою є також стаття Т. Кузьо з промовистою назвою 
«Ні на Схід, ні на Захід…», яка досить повно характеризує 
«трансформаційні потуги» України першої каденції президентства 
Л. Кучми. У ній автор намагається визначити причини балансування 
України між Сходом і Заходом як у зовнішньополітичних питаннях, 
так і у питаннях внутрішньої політики. Він вважає, що «багато-
векторність», вбивство Г. Гонгадзе, «кольчужний скандал» значно 
підірвали не лише авторитет Л. Кучми серед лідерів західних країн, 
а й усієї України, як надійного партнера. Внаслідок цього в Україні 
посилюються тенденції до євразійської інтеграції [88]. 

О. Процик аналізуючи політичні зміни в Україні на тлі консти-
туційного процесу, розкриває неоднозначність ролі Л. Кучми в 
розробці та прийнятті нової Конституції. З одного боку, він вивів 
країну з глухого кута в процесі створення Конституції, а з іншого – 
його амбіції і його підходи до здійснення президентської влади 
були ключовими факторами, що сприяли інституційній неста-
більності і постійним спробам переглянути основні принципи 
конституційних норм [89].  

Досить плідно над дослідженням трансформаційних процесів 
в Україні працював відомий шведський економіст А. Аслунд (в 
1994–1997 рр. працював економічним радником Президента 
України Л. Кучми). Зрозуміло, що головну увагу він приділяв 
аналізу економічних реформ в Україні. Зокрема, характеризуючи 
трансформаційні процеси кучмівського періоду, автор пише про 
їхню неоднозначність. З одного боку, Л. Кучма після прези-
дентських виборів 1994 р. позиціонував себе як реформатор і дещо 
зробив на цьому шляху, але його вистачило лише на два роки. 
Причиною цього А. Аслунд вважає превалюючий вплив на нього і 
на ситуацію в державі «червоних директорів», які не були готові та 
й зацікавлені в реформах. З іншого боку – за президентства  
Л. Кучми фактично була створена кланово-олігархічна система, 
яка активно гальмувала реформи. Сам же Л. Кучма намагався ба-
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лансувати між олігархічними угрупованнями, між Заходом і 
Росією, що теж не сприяло трансформаційним змінам [90]. 

Значну увагу аналізу політичних та економічних реформ в 
Україні у книзі «П’ятирічка без плану…» приділив німецький 
дослідник А. Віттковскі. Проте, на відміну від А. Аслунда, який в 
основному писав про економічні реформи, він у своїй роботі 
порушив національні проблеми, намагався розібратися з причи-
нами і наслідками шахтарського руху тощо [91].  

У монографії «Дилеми незалежності: Україна після тота-
літаризму» (1993 р.) проблеми пошуку Україною свого шляху для 
переходу від тоталітаризму до демократії досліджував згадуваний 
уже нами вище О. Мотиль [92]. 

Значно відрізняється від попередніх робіт західних нау-
ковців доробок британського вченого Е. Вілсона. У другій поло-
вині 1990-х рр. він підготував чотири монографії з питань роз-
витку України (дві з них у співавторстві). Найбільш ґрунтовною 
з них є опублікована у 2000 р. «The Ukrainians Unexpected 
Nation», яка згодом була перекладена українською мовою і в 
2004 р. опублікована в Україні [93]. В ній автор прагнув не лише 
ознайомити західного (англомовного) читача з історією україн-
ського народу, а й розкрити сутність тих трансформаційних змін, що 
відбувалися в тогочасній Україні. Тому приблизно половина 
книжки присвячена українській історії, а інша – різним аспектам 
життя сучасної України: політиці, економіці, релігійному життю, 
культурі, мистецтву тощо. 

Потрібно зазначити, що західні науковці звернули увагу і на 
особливості трансформаційних процесів в окремих регіонах 
України. При цьому чи не найбільше уваги приділялося Сходу 
України і, насамперед, Донбасу. Так, американський історик і 
політолог Г. Куромія присвятив йому досить ґрунтовну моно-
графію з промовистою назвою «Свобода і терор у Донбасі: 
Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-ті роки», через яку 
червоною ниткою проходить думка, що «…впродовж усієї своєї 
історії Донбас був утіленням свободи, і саме ця свобода визначала 
вкрай брутальну й жорстоку політичну історію Донбасу» [94,  
с. 18]. Зупинився автор і на проблемах формування ментальності 
його населення. Г. Куромія вважає, що на це значний вплив мав 
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географічний фактор – «прикордоння», «нічийної, вільної землі», 
яка упродовж кількох століть давала притулок тим, хто прагнув 
втекти від переслідувань і поневолення чи просто шукав шляхів 
фізичного виживання, що сприяло формуванню тут своєрідної 
регіональної ідентичності, яка визначається не належність чи 
лояльністю до певного зовнішнього суб’єкта, а усвідомленням 
«власної регіональної самобутності, інакшості та прагненням до 
самовизначення й самоствердження» [94].  

Проблеми регіональної ідентичності в роботі «Розділена 
Україна: частина Заходу чи поза Заходом?» порушує М. Медсон, 
який показує Донбас як регіон України, головною особливістю 
якого є русифікованість. Це, на його думку, посилює вплив 
Російської Федерації в регіоні, формує в його населення «автоно-
мізаційні настрої» [95]. 

Питанням сучасних трансформаційних процесів на Донбасі 
присвячено колективну монографію «Перебудова пострадянського 
промислового регіону. Донбас у процесі перетворень», яка була 
опублікована у 2007 р. [96]. Її авторами є як зарубіжні, так і 
українські науковці, які головну увагу приділили розвитку еконо-
міки регіону в нових соціально-економічних умовах (приватизація, 
реструктуризація підприємств гірничої промисловості тощо). 
Проте вони звернули увагу і на соціокультурні проблеми. Зокрема, 
в роботі порушується питання розвитку місцевих еліт та їхня роль 
у регіональних і загальнодержавних економічних і політичних 
процесах. А німецький політолог К. Ціммер у своєму розділі, який 
називається «У полоні минулої слави. Самоідентифікація і 
самосимволізація в Донбасі» [96, с. 97–121], досліджує особливості 
регіональної ідентичності в регіоні. При цьому вона вважає, що 
основою для її формування були радянська промислова 
«революція згори», тяжкі умови праці та роль робітничого класу в 
часи сталінського СРСР [96, с. 100]. У сьогоднішній системі 
цінностей мешканців краю, за висновком К. Ціммер, провідні місця і 
далі займають участь у виробництві промислової продукції та 
лояльність до регіональної спільноти і, відповідно, до регіональних 
еліт. Таким чином, регіональна належність на Донбасі визначається 
не суто географічним фактором, а сукупністю таких об’єднавчих 
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ознак, як «однорідний простір, що вирізняється передусім специ-
фікою виробничих і соціально-економічних відносин» [96, p. 103].  

Потрібно зазначити, що ці питання авторка порушувала і 
раніше. Так, у 2006 р. вона опублікувала монографію «Владні 
еліти Донбасу: причини і наслідки перетворень у старому про-
мисловому регіоні» [97].  

Питання соціокультурного розвитку Донбасу також порушував 
уже згадуваний нами Е. Вілсон у статті «Донбас між Україною і 
Росією: використання історії у політичних дискусіях». У ній він 
викладає суперечливі концепції щодо минулого Донбасу, котрі, на 
його думку, перетворюються в масовій свідомості на потужні 
«міфи», які можуть використовуватися при обстоюванні історичної 
належності краю до України або Росії і тому здатні слугувати 
мобілізаційним чинником у політичній боротьбі [98]. 

Досліджували трансформаційні процеси в сучасній Україні й 
російські науковці. Особливо їх цікавили політичні трансформації. 
Зокрема, В. Бабенко досліджував витоки української державності, 
процес становлення і розвитку політичної системи України. При 
цьому він закцентував увагу на «спробах зміни форм правління і 
системи органів місцевого самоврядування», конституційній 
реформі 2004 р. і ставленні до неї українських політичних еліт, 
впливах зовнішніх факторів на розвиток української державності 
[99]. В. Бабенко робить висновок, що «майже двадцятирічний 
досвід державного будівництва в Україні свідчить про те, що перші 
три Президенти систематично робили спроби розширити повно-
важення Глави держави за рахунок послаблення відповідних 
функцій парламенту та уряду» [99, с. 180].  

Звертали зарубіжні дослідники увагу і на соціокультурні 
трансформації в Україні. Зокрема, канадський історик С. Єкельчик 
у книзі «Україна. Народження модерної нації», опублікованій в 
Оксфорді у 2007 р., намагався показати історичні коріння сучасної 
України, розкрити сутність трансформаційних процесів у неза-
лежній Україні від Л. Кравчука до В. Ющенка [100]. У 2011 р. 
книга була перекладена українською мовою. 

Питання одного з напрямів соціокультурної політики української 
влади у статті «Від жертв сталінізму до нації-жертви. Політика 
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пам’яті в Україні (1989 – 2007)» порушує О. Острійчук-Зазуля. Вона 
намагається показати, як загальносоюзні тенденції періоду «перебу-
дови», спрямовані на вшанування жертв сталінізму, в часи незале-
жності набувають національного характеру, що приводить до 
«етнізації жертви», проголошення української нації жертвою [101].  

Сучасні українські наукові, публічні та політичні дискусії 
щодо української історії та поняття «нація» у них аналізує 
польський дослідник Т. Стриєк [102]. 

Досить цікавою щодо розуміння місця і ролі сучасної України 
в цивілізованому світі, особливостей її соціокультурного розвитку 
є збірка есеїв за редакцією С. Єкельчика та О. Шмідтке (автори:  
Н. Михайлишин, П. А. Рудлінг, С. Ропер, Г. Куромія, Г. Демірдірек, 
Д. Марплз, Д. Фрейзер, К. Хіра-Пасканут, О. Шмідтке, С. Генцле,  
С. Єкельчик). Зокрема, у ній ставиться питання дезінтеграції імперії, 
місця націоналізму у цьому процесі, розкривається процес виходу 
України «з російської довгої тіні» тощо [103]. 

Подіям 2004 р. в Україні присвячена серія робіт з загальною 
назвою «Аспекти Помаранчевої революції». Особливий інтерес для 
розуміння місця і ролі соціокультурних факторів у революційних 
подіях 2004 р. викликає книга за редакцією Т. Кузьо [104], в якій 
ідеться про причини революційних потрясінь, ролі особистостей у 
них, розкривається їхній вплив на трансформаційні процеси в 
сучасній Україні. 

Проблеми Помаранчевої революції та її вплив на трансфор-
маційні процеси не лише в Україні, а й в Росії намагався дослідити 
А. Умланд. Головною тезою його статті стало те, що українські 
громадянські виступи 2004 р. відіграли роль каталізатора у 
«вставанні держави з колін». Саму ж революцію автор порівнює з 
подіями 1991 р. та вважає її «радше оновлювальною, ніж новою». 
При цьому він аналізує «постпомаранчеву ситуацію», пише про 
вплив олігархів на ЗМІ, а «політичне багатоголосся порівнює з 
какофонією» [105]. 

На «постпомаранчеву» ситуацію і вплив Помаранчевої революції 
на трансформаційні процеси в Україні звернули увагу французькі 
дослідники. У 2009 р. опублікували свої роботи А. Добантон 
«Україна. Метаморфози незалежності» [106] та О. Гужон «Політичні 
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та ідентичнісні революції в Україні та Білорусі (1988 – 2008)» [107], в 
яких аналізуються метаморфози «помаранчевих» еліт у пострево-
люційний період і трансформації ідентичності населення. Цікавим є 
погляд на ці проблеми А. Полезе, які він виклав у статті «Альтер-
нативна версія Помаранчевої революції: ідентичнісні трансформації 
та спонтанна розбудова нації». Зокрема, автор вважає, що головним 
наслідком революції є її вплив на громадянське суспільство і 
політичну активність громадян, на формування в Україні 
«інклюзивної громадянської моделі нації», заснованої на прагненні 
до спільного добробуту [108, с. 406 – 407].  

Не оминули феномен Помаранчевої революції і російські 
дослідники. Загальні підходи російських політологів до цього 
явища були закладені по гарячих слідах С. Кара-Мурзою, який у 
2005 р. опублікував працю «Экспорт революции. Саакашвили, 
Ющенко…» [109]. У 2007 р. вона була перевидана за назвою 
«Революции на экспорт»[110]. У цій роботі С. Кара-Мурза та його 
співавтори розглядають «бархатні революції» взагалі й Помаран-
чеву зокрема як «велику спецоперацію США і Заходу в цілому». 
Такий підхід був підхоплений й іншими російськими політо-
логами. Показовою у цьому плані є стаття А. Левінсона «Почему в 
России не было “помаранчевой революции”, в якій він стверджує, 
що революційні події в Україні були стимульовані США, а люди 
виходили на протести за «американські гроші». Стаття закін-
чується тезою, що «все вирішують гроші». Автор дає пораду, як не 
допустити схожого сценарію в Росії: «Там платили, щоб була 
революція, тут доведеться платити, щоб її не було» [111].  

Не залишилася поза увагою науковців і «постпомаранчева 
ситуація» в Україні. Так, ці питання у статті «Україна: гіркота 
помаранчів» аналізує французький політолог А. Дюб’єн. Зокрема, 
він акцентує увагу на незгодах у середовищі української еліти 
щодо майбутнього держави і «небажанні чи пасивності» еліт 
Західних країн щодо інтеграції Україні в європейське середовище і 
висуває пропозицію її нейтрального статусу, на зразок фінського 
[112]. Питанням зміни влади в Україні у 2010 р. та реакції на це 
«бізнес-кланів» присвятив свою статтю В. Авіуцький [113]. Зміни 
вектора зовнішньої політики України з приходом до влади  
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В. Януковича розглядає у своїй статті «Янукович і зовнішня полі-
тика України: повернення до стану рівноваги» французький полі-
толог Д. Феан. Він вважає В. Януковича найбільш проросійським 
політиком за всі часи незалежності України і висловлює побою-
вання, що тому не вистачить «простору для маневру між ЄС і 
Росією». В останньому автор бачить «покликання української 
зовнішньої політики» [114].  

Місце України в сучасній міжнародній політиці аналізує в 
монографії «Україна як регіон міжнародних впливів після холодної 
війни» польський дослідник Т. Капушняк і доходить невтішного 
висновку, що в період незалежності вона так і не стала справді 
незалежною у своїй зовнішній політиці. Україна була і зали-
шається «ставкою у грі в стратегіях великих держав» [115].  

Вплив світоглядних уявлень українців на політичні транс-
формації в сучасній Україні розглядає у своїй роботі «Розуміння 
української політики» П. Д’Аньєрі. На його думку, причиною 
багатьох українських проблем є «політика з позиції сили», а 
«президентська система не найкраще пасує Україні» [116]. 

Місцю і ролі мовних питань у соціокультурних транс-
формаціях сучасної України присвятила свою роботу Л. Біланюк 
[117], звернувши увагу на вплив мовної політики на творення 
ідентичностей, проблеми білінгвізму та мовної ідеології в Україні. 

Регіональні особливості трансформаційних процесів у 
сучасній Україні намагався дослідити П. Роджерс. Зокрема, він 
звернув увагу на вплив українських регіональних поділів щодо 
формування національної ідентичності [118]. Схожій проблематиці 
присвячена книжка І. Качановського [119], в якій автор пише про 
роль різних «історичних спадків» для сучасних регіональних 
поділів. Він вважає, що «історично базовані культурні різниці», що 
склалися наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., до цього часу 
пояснюють більшу частину регіональних відмінностей у полі-
тичних відмінностях і поведінці їхнього населення. 

Не оминули західні дослідники й проблеми руху України до 
НАТО. Зокрема, І. Мельниковська і Р. Швайкерт опублікували 
статтю за промовистою назвою «Мотор європеїзації: НАТО та 
Україна» [120], а В. Тиде і К. Шрьодер – статтю «Україна на шляху 
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до НАТО» [121], в яких аналізують дії влади щодо руху України до 
НАТО. При цьому вони наголошують на ролі економічного та 
соціального факторів, контролі громадянського суспільства за 
армією, звертають увагу на «безлад в органах влади». 

Досить цікавою є стаття німецького дослідника В. Їльге, в якій 
він аналізує використання дискурсу «спільноти братніх східно-
слов’янських народів» як інструмент боротьби за владу. При цьому 
автор торкається й питання українських радикальних організацій, 
які, на його думку, використовуються Партією регіонів задля 
створення іміджу «конструктивної політичної сили», яка нама-
гається знімати у суспільстві напругу, й обґрунтування тези про 
«культурну прірву» між Сходом і Заходом України [122]. 

Євромайдан, Революція Гідності та події, які слідували за 
ними (анексія Криму Російською Федерацією, її агресія на 
Донбасі) значно активізували увагу західних дослідників до 
України. Зокрема, уже згадуваний нами Е. Вілсон вважає, що 
Євромайдан, Революція Гідності – це була боротьба за право 
українців зробити свій цивілізаційний вибір. Вони стали точкою 
неповернення до пострадянського перехідного стану українського 
суспільства і економіки [123]. У статті «Три причини, чому Захід 
має не забувати про Україну» Е. Вілсон пише про недостатню 
увагу Заходу до соціокультурних трансформацій в Україні, які 
привели до європейського вибору українців у період Революції 
Гідності. При цьому він аналізує появу в західній політиці терміна 
«втома від українського питання» і робить висновок, що «Нова 
Україна народжується в муках. Стара Україна пручається, а Росія 
намагається задушити Нову при народженні. Європа не може 
дозволити Новій Україні померти, і прагнення народу, який 
бореться за приєднання до Європи, має надихнути стару гвардію 
Європи на побудову Нової Європи» [124, с. 21].  

Ці самі питання, але вже з позиції історичного дискурсу,  
Е. Вілсон порушував з відомим французьким істориком Д. Бовуа 
на спільній прес-конференції 26 червня 2014 р. у Страсбурзі. Вони 
заявили, що Україна і Російська Федерація історично мають зовсім 
різні політичні цінності, інші маркери ідентичності й відмінну 
функціональну історичну пам’ять. Точки біфуркації в українсько-
російському конфлікті проходять не лише по лінії фронту або за 
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ставленням до геополітичних орієнтирів, але й за структурно-
символічними відмінностями у питаннях державницької традиції, 
релігії, мови і ставленні до національних меншин [125].  

Більш детально свої погляди щодо подій в Україні останніх 
років, їхнє значення не лише для подальшого її руху до демокра-
тичних цінностей, а й для Європи і світу в цілому Е. Вілсон виклав у 
книзі «Ukraine crisis: what it means for the West».Він підкреслює 
вагоме екзистенційне значення «української кризи». Для громадян 
України – це шанс на реформи і побудову успішної держави. Шанс на 
формування громадянського суспільства. Для держав-членів ЄС і 
США – це можливість зміцнити свої східні кордони й отримати 
ключового союзника у Балто-Чорноморському регіоні [126]. 

Анексія Росією Криму, військова агресія на Донбасі, просування 
Російською Федерацією ідеї «русского мира» безпосередньо 
вплинули на соціокультурні чинники розвитку України. Особливо це 
проявилося у зміні соцієтальних характеристик українців, їхніх 
колективних та індивідуальних ціннісних орієнтацій, поведінкових 
стереотипів уподобань і настроїв. Значні зміни відбулися щодо місця 
та ролі громадянського суспільства в Україні тощо. Усе це не залиши-
лося поза увагою зарубіжних дослідників. Зокрема, А. Умланд, 
розглядаючи причини «української кризи», підкреслює, що вона стала 
ціннісним змаганням між двома моделями розвитку, а саме – «лібера-
лізму проти патримоніалізму, відкритої політичної системи проти 
закритої, вільного суспільства проти суспільства неволі, плюралі-
стичного суспільного ладу проти моністичного» [127]. А. Умланд 
звернув увагу і на такий «продукт» соціокультурних трансформацій в 
Україні, як «добровольчі частини і волонтерський рух», що їх підтри-
мує. Їхню появу він пояснює «реакцією суспільства на слабкість 
Української держави, а також незвичною маніфестацією українського 
соціального капіталу та громадянського духу» [128, с. 3]. 

Відгукнувся на резонансні події в Україні й О. Мотиль. Зокрема, 
оцінюючи ситуацію у ній та дії української влади, він проаналізував 
реалізацію курсу на декомунізацію і зробив висновок, що «Україна, 
можливо, впритул наблизилася до того, аби рішуче порвати з 
комуністичним досвідом, який став причиною стількох смертей і 
донедавна усе ще справляв свій мерзенний вплив на країну. Більше 
свободи і справедливості… це погана новина для Путіна, але це може 
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бути доброю новиною для подальшого руху України до вільного, 
толерантного, справедливого та відкритого суспільства» [129]. Разом 
з цим, О. Мотиль підкреслює недостатність комунікації чинної 
української влади з громадянами щодо роз’яснення необхідності 
реформ, що тягне за собою зростання зневіри і розчарування частини 
суспільства. Це особливо небезпечно на тлі військового конфлікту на 
Донбасі. Така ситуація, на його думку, може свідчити про «недо-
вершеність політичної культури в Україні», яка ще не позбулася 
ознак пострадянського бюрократизму [130]. 

Події 2014–2015 рр. в Україні намагався аналізувати польський 
соціолог Д. Вояковський у другому українському виданні своєї книги 
«Ментальні кордони в Європі без кордонів». Суттєву методологічну 
ваду українського сприйняття західних теорій автор вбачає у тому, що 
дихотомія дискурсу про етнічність і народ і досі в Україні 
вибудовується під значним впливом російських версій народності і 
примордіалістських підходів у соціальному аналізі. Тому буває 
«важко розпізнати, в якому моменті, апелюючи до українськості, ми 
апелюємо до культурного народу, політичного народу чи й до 
громадянського суспільства». Насамкінець, він робить висновок, що 
кордони, які витворюються в «розумі особистостей», мають більше 
значення, ніж «кордони на землі» [131, с. 289]. 

Цікавим є підхід до донбаської кризи американського полі-
толога Г. Куромії. Зокрема, він вважає, що проблема Донбасу з 
його негативним ставленням до центральної влади, попри позірну 
«проросійськість» його мешканців – це проблема глибоко 
українська, бо стосується критичних проблем «держави» й «на-
цієтворення» в історії України. З цього науковець робить висновок, 
що для української влади важливо виробити алгоритм не 
відсторонення від проблем Донбасу, тим більше не відмови від 
нього, а його інкорпорації в Україну [132].  

Звернув увагу на революційні події в Україні та їхній вплив на 
соціокультурний вибір українського народу й згадуваний вище  
С. Єкельчик [133]. 

Таким чином, зникнення з карти світу «імперії зла» і постава 
Незалежної України привернули увагу зарубіжних політологів, які 
почали досить активно досліджувати як політичні, так і соціо-
культурні трансформації в нашій державі. 
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Соціокультурні трансформації в посттоталітарних 
суспільствах як об’єкт дослідження  

вітчизняних науковців 
 

Розвал Радянського Союзу і здобуття Україною незалежності 
поставили перед соціогуманітарними науками питання переоцінки 
звичної шкали оціночних критеріїв не лише нашого минулого, а й 
нашого майбутнього. Не в останню чергу це стосувалося соціо-
культурних трансформацій українського суспільства, яке ще тісно 
пов’язане з тоталітарним минулим.  

Потрібно зазначити, що питання модернізації та трансформації 
українського суспільства стають предметом дослідження українських 
науковців у 1990-х рр. З самого початку для них було характерне 
органічне поєднання теоретичних та емпіричних аспектів дос-
лідження. Це, на думку Є. Борінштейна, дає підстави говорити про 
формування нового напряму досліджень [4, с. 14]. Таку думку 
підтримує й відомий український історик Я. Грицак, який вважає, що 
в «модернізаційних підходах до «українського матеріалу»… 
означилася нова хвиля – відхід від соціально-економічних до куль-
турологічно зорієнтованих інтерпретацій» [84, с. 60]. 

Потрібно зазначити, що зацікавленість до дослідження 
трансформаційних процесів в Україні певною мірою стимулювало 
її політичне керівництво. Адже перед ним постало питання «Хто 
ми?», «Куди йти?», «Що будувати?». До речі, цю проблему 
озвучив другий Президент України Л. Кучма. Будучи ще на посаді 
Прем’єр-міністра, він у 1992 р., звертаючись до народних депутатів 
України, заявив: «Скажіть, що треба будувати, і я побудую» [134].  

Певний час пріоритет у поясненні причин та механізмів 
трансформації суспільства віддавався економічним і технологічним 
чинникам [135; 136; 137]. Найбільш повно до висвітлення проблем 
економічних трансформацій в Україні підійшов П. Гайдуцький [138]. 
Зокрема, цікавою є його робота «НеЗалежна економіка України», в 
якій аналізуються не лише проблеми становлення економіки 
України за роки незалежності, а й питання модернізації 
українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двоз-
начний смисл, закладений у назві книги, відображає велику залеж-
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ність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних 
реформ, євразійських і європейських викликів. Потрібно зазначити, 
що видання присвячене 20-річчю обрання Л. Кучми Президентом 
України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі  
Л. Кучми у розбудові держави та економіки, здійсненні економічних і 
соціальних реформ, забезпеченні протистояння України зовнішнім і 
внутрішнім викликам, формуванні її цивілізаційного вибору. Проте 
близькість автора до 2-го Президента України зумовили 
некритичний підхід до оцінки діяльності Л. Кучми на найвищій 
посаді в Україні [139]. 

 З часом українські науковці починають розуміти, що не 
менше значення у суспільно-трансформаційних процесах мають 
чинники соціокультурні, які за своєю природою є немате-
ріальними, тобто надекономічними і надтехнологічними. Напри-
клад, радикальна зміна духовно-ціннісних орієнтацій, поява альтер-
нативних стилів у мистецтві, утвердження нових суспільних ідеалів та 
моральних норм впливають на суспільні процеси із силою не 
меншою, ніж чинники суто матеріальні. Крім того, як на наш розсуд, 
сукупний вплив духовно-ціннісних складників людського буття на 
хід історичних подій у сучасному світі неухильно зростає. Так 
завжди буває у переломні епохи. Тому підхід до розуміння трансфо-
рмаційних процесів у посткомуністичних суспільствах повинен 
бути системно-цілісним, щоб були враховані не тільки матеріальні, а 
й не менш вагомі – ідеально-ціннісні чинники, щоб розглядати 
соціокультурну реальність суспільства як багаторівневе, матеріально-
ідеальне утворення [140]. 

Одними з перших за це взялися науковці, які «пішли в політику». 
Так, у 1995 р. В. Гриньов опублікував роботу за промовистою назвою 
«Нова Україна: якою я її бачу». У ній автор аналізує головні напрями 
трансформаційних процесів в Україні, починаючи з економіки і 
закінчуючи проблемами культурного відродження. Не оминув він й 
етнонаціональний фактор трансформаційних процесів в Україні. 
Зокрема, у третьому розділі В. Гриньов порушує питання феде-
ралізації. На його думку, вона стимулюватиме економічні реформи, 
стабілізує державу, консолідує суспільство [141]. При цьому він 
позиціонує себе, за влучним висловом М. Рябчука, «російськомовним 
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лібералом, однаково ворожим щодо комунізму та (українського) 
націоналізму» [40, c. 153].  

Проблемам суспільної трансформації в Україні певну увагу 
приділили В. Кремень, Д. Видрін, Д. Табачник, В. Литвин [142; 
143; 144]. Зокрема, Д. Видрін і Д. Табачник, аналізуючи стан 
трансформації українського суспільства, вказують на повільність і 
непослідовність змін. Причини цього вони бачать у «млявості 
становлення громадянського суспільства», відсутності власної 
політичної еліти. Майбутнє України вони пов’язують з її євра-
зійською орієнтацією [145].  

Не оминули зазначену проблематику й «чисті» науковці. 
Насамперед соціологи. Так, А. Ручка, аналізуючи трансформаційні 
процеси, що проявлялися в усіх сферах суспільного життя України, 
особливу увагу приділив вивченню еволюції його соціокультурних 
характеристик протягом другої половини 1980-х – початку 1990 рр. 
[146]. Значний інтерес викликає робота відомого українського 
соціолога Є. Головахи, яка дає змогу подивитися на реальний стан 
трансформаційних процесів в Україні і ставлення до них пере-
січних українців [147]. У 1994 р. Є. Головаха та Н. Паніна, аналі-
зуючи процес демократизації в Україні, поставили її суспільству 
невтішний діагноз – «соціальне божевілля». Вони доводили, що, 
«оволодіваючи свідомістю мас, ідея загального безумства ризикує 
перетворитися на реальну силу, здатну серйозно ускладнити 
процес демократизації суспільства» [148, c. 13]. 

Критично до трансформаційних процесів в Україні ставився й 
інший український соціолог – М. Шульга, який вважає, що 
українське суспільство перебуває в «перманентному системному 
кризовому стані», а «український менталітет, як втілення мораль-
ного й психологічного стану суспільства, вже багато в чому не 
відповідає викликам часу» [149].  

Досить предметно і плідно досліджував трансформаційні 
процеси в Україні С. Катаєв [150; 151; 152]. Зокрема, він вважає, 
що трансформація передбачає співіснування одночасно процесів 
модернізації, постмодернізації і традиціоналістського відступу 
[150]. При цьому соціолог переконаний, що в сучасній Україні 
«найсуттєвіші зміни відбуваються у соціокультурній сфері: у 
нормах, цінностях, уявленнях. Разом з тим, соціокультурна, еконо-
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мічна та політична сфери розвиваються за своїми сценаріями, за 
своєю логікою. Вони опосередковано взаємопов’язані, будучи 
один для одного середовищем змін» [150, с. 32].  

Найбільш повно його підходи до проблем соціокультурних 
трансформацій сучасного українського суспільства викладені у 
докторській дисертації, яка була захищена у 1998 р. У ній автор 
розкриває теоретико-методологічні проблеми соціокультурних транс-
формацій і соціальні явища та процеси в суспільстві, що трансфор-
мується. Разом з тим, поза його увагою залишилася сама система 
культури та зміни, що відбуваються в її складових частинах (релігії, 
освіті, мистецтві тощо), регіональні особливості соціокультурних 
трансформацій, їхній етнополітичний контекст [153].  

Звернули увагу на феномен соціокультурних трансформацій і 
соціальні філософи [4]. Зокрема, вони означили прагнення дати 
визначення поняттю «соціокультурні трансформації» [154; 155]. 
Проте ці спроби, як правило, закінчувалися аналізом поняття 
«трансформація» і не розкривали сутності такого явища, як «соціо-
культурні трансформації». Як наслідок, автору не вдалося виявити 
чіткого визначення цього поняття.  

Усе ж роботи українських філософів заклали основи для 
дослідження соціокультурних трансформацій в окремих суспільних 
нішах. Зокрема, це стосується вивчення субкультурної диференціації 
як фактора інтенсифікації соціокультурних трансформацій українсь-
кого суспільства. Однак залишаються не вивченими модернізаційний 
потенціал окремих субкультурних груп, проблеми культурних змін, 
соціокультурної динаміки від соціальної стагнації до змін перехідного 
періоду, модернізації інформаційної сфери як підґрунтя поступової 
трансформації українського суспільства в постіндустріальне, 
інформаційне суспільство [4, с. 15]. 

Питання соціокультурної трансформації українського сус-
пільства зацікавили й українських політологів. Досить багато у 
цьому напрямі зробив М. Михальченко. Якщо у перших таких 
працях головну увагу він та його співавтори приділяли політичним 
змінам, що відбувалися в Україні після розпаду СРСР [156; 157], і 
ролі політичної еліти у цих процесах [158], то в книзі «Украинское 
общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы?», 
поряд із зазначеними вище проблемами, вчений порушує питання 
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соціокультурної трансформації. Зокрема, взявши на озброєння 
цивілізаційний підхід, він звертає увагу на те, що «сучасна велика, 
глобальна трансформація суспільства все більше залежить від 
духовної сфери взаємодії цивілізацій, оскільки технологічний 
розвиток у світі йде відносно рівномірно в усіх регіонах або ж 
відбувається інтенсивний обмін досягненнями технологічної 
революції. А соціокультурна специфіка різних цивілізацій сер-
йозно впливає на специфіку модернізації в різних регіонах і 
країнах» [159, с. 37]. У контексті такого підходу М. Михальченко, 
поряд з аналізом процесу політичних, економічних трансформацій 
значну увагу приділяє пошуку українським суспільством «нових 
ідеологічних точок опори», «нового змісту і функцій освіти та 
науки», «зовнішньополітичної стратегії» у руслі модернізаційних і 
традиціоналістських орієнтацій. При цьому він підкреслює 
важливість етнокультурних чинників у трансформаційних процесах, 
наголошуючи, що «…головною перепоною руху вперед є недостатня 
консолідація суспільства, його розколотість щодо національних, 
мовних, культурних і релігійних ознак…» [159, с. 264]. Але далі 
констатації цього факту автор у зазначеній роботі не пішов.  

Цікавим для тих, хто починає досліджувати трансформаційні 
процеси, є розкриття М. Михальченком значення головних термі-
нів цієї проблеми (модернізація, трансформація, революція тощо) 
[159, с. 36–46].  

Таким чином, поява цієї та інших робіт М. Михальченка у 
другій половині 90-х рр. ХХ ст. – на початку 2000-х рр., на нашу 
думку, започаткувала системне дослідження політологічною спіль-
нотою України трансформаційних процесів у нашій державі.  

Досить активно модернізаційні процеси в сучасному українсь-
кому суспільстві і вплив на них світових цивілізаційних процесів 
досліджував В. Горбатенко. Розпочав він свою роботу над цією 
проблематикою із загальних теоретичних питань і деяких аспектів 
політичних змін в Україні [160; 161]. Цікавою є стаття, в якій автор 
порушує етнополітичну складову трансформаційних процесів у 
посттоталітарних суспільствах [162]. Особливий інтерес викликає 
монографія В. Горбатенка «Стратегія модернізації суспільства: 
Україна і світ на зламі тисячоліть» [163] та його докторська 
дисертація [164]. У цих роботах автор докладно проаналізував 
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різноманітні незахідні моделі модернізації. Це зроблено, як вказано 
в рецензії на його монографію, підготовленій С. Катаєвим, «… не з 
простої цікавості, а з метою порівняння їх з українським досвідом і 
з огляду на потребу знайти раціональні підходи до розв’язання 
модернізаційних проблем у незахідних суспільствах» [165, с. 75]. 
На основі цього В. Горбатенко робить спробу виявити законо-
мірності, тенденції, пріоритетні цілі й особливості реформування 
українського суспільства. Автор дає власну періодизацію української 
модернізації, починаючи з середини ХVІІ і до кінця ХХ ст., визна-
чаючи характерні особливості кожного з етапів.  

У монографії та в дисертаційному дослідженні В. Горбатенко 
розкриває сутність парадигми суспільних модернізацій, зупи-
няється на категоріальному апараті теорії модернізації та методо-
логії дослідження суспільних явищ з точки зору модернізації. 
Цінним є те, що автор аналізує культурно-ціннісний вимір мо-
дернізації, гуманістичні аспекти розвитку суспільства.  

Оцінюючи проведену В. Горбатенком роботу, С. Катаєв 
називає його «одним із небагатьох вітчизняних вчених, хто 
розглядає сучасну Україну як постмодерне суспільство» [165,  
с. 76]. Проте В. Горбатенко навіть не торкається такого важливого 
аспекту модернізації України, як етнополітичний чинник транс-
формаційних процесів. 

Досить активно саме етнополітичний контекст соціокультурних 
трансформацій у сучасній Україні з другої половини 1990-х рр. 
досліджував М. Рябчук. При цьому він акцентує увагу не на загальних 
теоретичних викладках про модернізацію, а на конкретних питаннях 
трансформації українського суспільства через призму «формування 
модерної української нації». Більшість його робіт була надрукована за 
кордоном. У 2000 р. в Україні побачила світ монографія М. Рябчука 
«Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення», 
яка, за висловом самого автора, «укладена на основі… доповідей 
та… статей… опублікованих почасти в українській, а почасти в 
зарубіжній… періодиці» [40, с. 5]. Тобто, це концентрований 
результат роботи автора над вказаною проблемою протягом другої 
половини 1990-х рр. Не вдаючись до детального аналізу цієї 
роботи, хочу зауважити, що у ній домінують публіцистичні 
підходи, автор активно розкриває пороки сучасного українського 
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суспільства, небажання політичної еліти його реформувати, але не 
завжди дає конкретні пропозиції щодо виходу з тієї кризи, в якій 
перебуває наша держава. До певної міри логічним продовженням 
роботи в цьому напрямі є робота М. Рябчука «Дві України: кінець 
амбівалентності?» [166]. 

Певну увагу українські науковці приділили вивченню суспільно-
політичних трансформацій в Україні у період «горбачовської 
модернізації суспільства», як прелюдію до сучасних змін. Зокрема, 
помітним явищем у науковому житті була поява збірки наукових 
праць провідних учених Інституту національних відносин і 
політології НАН України (нині Інститут політичних і етнона-
ціональних досліджень ім. І. Ф.Кураса НАН України)  та Інституту 
історії України НАН України. У статтях С. Кульчицького,  
Л. Нагорної, П. Панченка, Ю. Шаповала та інших було зроблено 
спробу проаналізувати загальні тенденції суспільних змін, що відбу-
валися в Україні у 1985–1991 рр. [167].  

Перебудовчий період ґрунтовно досліджував О. Бойко [168]. 
Зокрема, він вважає, що «“перебудова” – явище непересічне і 
феноменальне, оскільки в період здійснення комплексу перебудовчих 
реформ 1985–1991 рр. відбувалися кардинальні зміни та зрушення у 
суспільно-політичному житті» [168, с. 3]. Значне місце у цьому 
процесі автор відводить соціокультурним, етнонаціональним 
факторам, а саме: появі неформальних громадських організацій, 
виникненні «національної контреліти та її появі в державних 
структурах різних рівнів», релігійному ренесансі, поверненню 
історичної правди і пробудженню національних почуттів широких кіл 
громадськості [168, с. 4].  

Більш комплексно і розгорнуто до цих питань підійшов 
авторський колектив шеститомної «Політичної історії України. ХХ 
століття». Зокрема, у шостому томі вони піддали глибокому аналізу 
складний шлях українського суспільства від «тоталітаризму до 
демократії», від переконаності радянського керівництва в «непохит-
ності тоталітарного комуністичного режиму, його досконалості» і, 
відповідно, запереченні (відкиданні) самої думки про транс-
формацію політичної системи «до поступової деградації кому-
ністичної системи й розчаруванні в ній не лише дисидентів, а й її 
до того вірних адептів, … тяжкого і болісного пошуку незалежною 
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Україною нової моделі свого суспільного життя, принципів 
політичної й національної інтеграції» [169, с. 7, 10]. При цьому 
автори названої роботи, приділивши головну увагу проблемам 
політичних трансформацій українського суспільства як у період 
«перебудови», так і в часи активного державного будівництва, 
звернули увагу не лише на соціокультурні трансформації, а й на їхній 
етнополітичний контекст. У розділі з промовистою назвою «Націєтво-
рення» розкрито процес формування правової бази етнона-
ціональної політики Української держави, практичні кроки її 
виконавчих органів до «гармонізації стосунків між центральною 
владою, національною більшістю і національними меншинами, до 
міжетнічної інтеграції в напрямі формування поліетнічної й 
полікультурної нації, в якій було б на рівноправній основі забезпечено 
відродження й державотворче самовизначення та утвердження 
титульного етносу, а також відродження й культурний розвиток 
національних меншин, повне забезпечення їхніх колективних прав, 
як і громадських прав їхніх представників» [169, с. 571–572]. При 
цьому вони звертають увагу на такі складові соціокультурних 
трансформацій, як освіта, релігія, мова, вказуючи, що усі вони в 
Україні мали «етнокультурне й політичне забарвлення». 

Підводячи підсумки цього ґрунтовного дослідження, його автори 
підкреслюють, що український цивілізаційний вибір, в основі якого 
лежать трансформаційні процеси, які переживає Україна, зумовлені 
«колізіями посттоталітарного розвитку політики, економіки й 
культури, зіткненнями влади і опозиції, ідеології і буденної свідо-
мості, релігії і атеїзму, науки і псевдонауки, що надає цьому вибору 
драматичного й переважно кризового характеру». При цьому вони 
попереджають, що «цивілізаційне роздоріжжя, на яке вийшла 
Україна, зберігається в головах і політиків, і звичайних громадян, 
що позначається на їхніх діях, які часом створюють небезпеку для 
України» [169, с.  676]. Проте ця робота закінчується кінцем 1990-х рр. 
і тому її автори не в змозі були дослідити драматичні події  
2000-х рр. та їхній вплив на трансформаційні процеси в Україні. 

Логічним продовженням і доповненням попередньої роботи є 
колективна монографія українських політологів та істориків 
«Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст.», в якій поряд із 
аналізом трансформаційних процесів, започаткованих «перебу-
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довою» і становленням української незалежної держави, значна 
увага приділена проблемам формування «поліетнічної української 
нації» як важливому етнополітичному чиннику соціокультурних 
трансформацій в сучасній Україні та впливу на них Помаранчевої 
революції [170, с. 972–990].  

Зверталися до цієї проблематики й інші політологи. Зокрема, 
Я. Калакура, О. Рафальський, М. Юрій підготували дослідження, в 
якому показали місце і роль української культури в європейському 
та світовому цивілізаційному і культурному просторі, вплив на неї 
сучасних євроінтеграційних і глобалізаційних процесів, а також 
спротив, який чинить українське суспільство російській куль-
турній, медійній і духовній експансії [171]. 

Схожі питання порушувалися й у колективній монографії 
«Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу». 
Враховуючи «розколотість» культурного простору України, різно-
спрямованість політичних орієнтацій», її автори приділили певну 
увагу соціокультурним трансформаціям, які відбуваються в нашій 
державі, на шляху переходу від тоталітарного до громадянського 
суспільства [172].  

Звернули політологи увагу і на такий важливий елемент 
соціокультурного життя, як релігія та вплив на неї етнополітичного 
чинника. Зокрема, у колективній монографії «Релігійний чинник у 
процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України» на 
великому емпіричному матеріалі проаналізовано можливості залу-
чення релігійного чинника до процесів формування української 
політичної нації, громадянського суспільства, демократичної і 
функціональної держави. Особлива увага звертається на інстру-
ментальне використання релігійного чинника у суспільно-полі-
тичних процесах у рамках національного наративу і концепту 
«національної держави». Піддаються аналізу потенціал етнокон-
фесійних спільнот України до інтеграції в український соціум та 
формування українських громадсько-політичних лояльностей, 
особливості суспільно-релігійних відносин, а також глобалізаційні 
виклики, пов’язані із входженням України до світового релігійного 
простору [173]. В. Войналович і Н. Кочан дослідили роль і місце 
релігійного чинника в етнополітичних процесах на території Дон-
баського регіону України в його історичному минулому та сучас-
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ному, розкрили специфіку взаємодії релігійного й етнічного чин-
ників у формуванні регіональної ідентичності на різних етапах 
розвитку регіону, еволюцію функціонального навантаження на 
релігійний чинник у цих процесах [174]. 

Політичні аспекти трансформаційних процесів і їхній вплив на 
соціокультурну сферу України досліджували авторські колективи 
під керівництвом В. Солдатенка [175], Ф. Рудича [176].  

Наприкінці 1990-х рр. саме етнополітичний чинник соціо-
культурних трансформацій сучасної України почала досліджувати 
Л. Нагорна. Однією з перших робіт, в якій вона розглянула цю 
проблематику, була «Політична культура українського народу: 
історична ретроспектива і сучасні реалії», яка побачила світ у  
1998 р. У ній авторка, проаналізувавши соціокультурний ракурс 
політичної культури населення України, доходить висновку, що 
«головними домінантами української соціокультурної ситуації є 
невизначеність і нестабільність» [177, с. 259]. Л. Нагорна нама-
гається визначити причини такого стану, вказуючи, що «постійний 
брак коштів на освіту, науку, культуру гальмує процеси модерні-
зації і самоідентифікації, перешкоджає соціокультурному «само-
визначенню». Рух навмання і навпомацки не дає змоги успішно 
розв’язувати проблему осучаснення традиційних цінностей, забез-
печити інформаційну мобільність, створити надійні імпульси 
самоорганізації» [177, с. 259–260]. З цього авторка робить висно-
вок, що «Україні конче потрібна власна теорія політичної нації, 
детально розроблена в національно-територіальному, національно-
державному, національно-етнічному аспектах, і стратегія руху у 
напрямі до її створення» [177, с. 261].  

Логічним продовженням дослідження соціокультурної пробле-
матики є інша робота Л. Нагорної – «Соціокультурна ідентичність: 
пастки ціннісних розмежувань», в якій авторка розкриває місце і 
роль соціокультурних ідентичностей (етнічних, територіальних, 
професійних, гендерних, релігійних) у розвитку сучасного соціуму, 
трансформаційних процесах. Вона аргументовано доводить, що 
проблему ідентичності потрібно розглядати у контексті соціо-
культурних трансформацій і пошуку моделей самоідентифікації. 
При цьому вона звертає увагу на ризики і небезпеки, які загро-
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жують соціокультурній трансформації українського суспільства. 
Одна з головних – «травмована історична пам’ять» [178]. 

Надзвичайно цікавою є інша робота Л. Нагорної – «Політична 
мова і мовна політика: діапазон можливостей лінгвістичної полі-
тики». У ній авторка доводить, що мова, мовна політика є важливим 
елементом соціокультурних трансформацій. Адже «за самою своєю 
суттю вона є не стільки інструментом пізнання, скільки важелями 
конструювання соціальної реальності – навіть безвідносно до 
суб’єктивних бажань політичних акторів». При цьому вона виконує 
не лише «комунікативну і символічну», а й «ідентифікаційну, 
естетичну, номінативну, культуротворчу функції» [179, с. 4].  

Дещо з іншого боку до трансформаційних процесів у сучасній 
Україні підійшов В. Котигоренко. У монографії «Етнічні протиріччя і 
конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт» він порушив 
надзвичайно цікаву проблему етнічних протиріч і конфліктів, що 
виникають на шляху трансформації суспільства і держави в Україні. 
Автор вважає, що трансформаційні процеси привели до «зміни в 
статусі українців та інших етнічних спільнот і їхньої мовно-
культурної взаємодії, зростання індивідуального і групового 
етнонаціонального самоусвідомлення громадян та їхньої дифе-
ренціації за ознаками прихильності різним цивілізаційним пріори-
тетам і векторам міждержавних та міжнародних взаємин» [180,  
с. 477]. Науковець робить висновок, що не без помилок і пробук-
совок в Україні все ж «відбувається становлення суспільної моделі, 
сприятливої для формування й усталення громадянської ідентичності 
поліетнічного населення держави, узгодження культурних та інших 
інтересів титульного українського етносу з інтересами українських 
росіян і носіями російськомовної культури» [180, с. 477–478]. Час 
підтвердив цей висновок  В. Котигоренка. Адже російському агресо-
ру, який веде сьогодні проти України війну, не вдалося розколоти 
українське суспільство за національною ознакою. На захист її 
незалежності піднялися не лише українці, а й росіяни, представ-
ники інших народів, які мешкають в Україні. 

Потрібно зазначити, що українські політологи приділили 
певну увагу дослідженню регіональних особливостей етнополі-
тичного контексту соціокультурних трансформацій в Україні. Так, 
у монографії «Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особ-
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ливості» колектив авторів досить детально розкрив історичні 
умови формування політичних, економічних, соціальних, демогра-
фічних, культурних, конфесійних та інших аспектів етнополітичої 
регіоналізації суспільного простору України. Показав головні 
тенденції сучасної етнополітичної динаміки українського соціуму 
та його регіональних сегментів, роль держави в оптимізації етнона-
ціональних відносин, національно-громадянській консолідації по-
літичного, поліетнічного, поліконфесійного, полікультурного зага-
лу населення країни [181]. 

Досліджували науковці й історію, і сучасну динаміку етнопо-
літичних процесів в окремих регіонах України (Крим, Закарпаття, 
Донбас, Галичина). При цьому значна увага приділялася особли-
востям протікання на цих територіях соціокультурних трансфор-
мацій, що мали місце на шляху від тоталітаризму до демокра-
тичного суспільства [182; 183; 184]. 

Особливий інтерес тут становлять роботи, присвячені сучас-
ним подіям у Криму і на Донбасі. Зокрема, в колективній моног-
рафії «Донбас і Крим: ціна повернення» автори намагалися проа-
налізувати причини та наслідки збройної агресії РФ, тимчасової 
втрати контролю над окремими територіями України. Разом з тим, 
вони визначили умови реінтеграції та пріоритети відновлення 
Донбасу, шляхи подолання соціальних наслідків збройної агресії 
Російської Федерації проти України [185]. Автори монографії 
акцентували увагу на тому, що «донбаський конфлікт побічно 
справив і серйозний психотерапевтичний вплив (своєрідний транс-
регіональний катарсис): довго плеканий регіональними елітами і 
леліяний населенням, котре їм вірило, міф про те, «хто кого годує», 
був зруйнований жорстким зіткненням із суворою реальністю» 
[185, с. 117].  

Ще однією роботою, в якій порушуються регіональні особли-
вості соціокультурного розвитку України, є колективна розробка 
науковців Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І. Ф. Кураса НАН України. Хоча вона і має назву «Політичні 
аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулю-
вання», у ній значне місце відводиться проблемам соціокультурних 
трансформацій на Донбасі. Зокрема, її автори, розкриваючи 
причини і чинники кризи у цьому регіоні України, аналізують 
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соціокультурні параметри регіональної ідентичності мешканців 
Донбасу, їхні поведінкові орієнтації, релігійні аспекти суспільно-
політичної кризи в регіоні. Особливий інтерес викликає розділ, у 
якому науковці розглядають вплив донбаських подій на динаміку 
змін «національно-громадянської ідентичності в українському 
соціумі» [186]. 

Схожі проблеми порушив й авторський колектив на чолі з  
Е. Лібановою [187]. 

Крім монографічних досліджень, політологи присвятили проб-
лемам трансформації посттоталітарних суспільств низку статей. 
Більша частина з них присвячена дослідженню політичних транс-
формацій сучасної України. Надзвичайний інтерес викликають 
праці, присвячені методологічним аспектам дослідження трансформа-
ційних процесів у посткомуністичних країнах Східної Європи. 
Зокрема, ці питання порушує М. Рябчук [188; 189].  

Проте є статті, що безпосередньо присвячені питанням соціо-
культурної трансформації. Серед них варто виділити роботи  
Л. Нагорної, О. Заремби, О. Федоренка [190; 191], які досліджують 
модернізаційний дискурс ідентичності. Вплив суспільно-політичних, 
соціокультурних трансформацій на етнічну, етнопрофесійну струк-
туру населення розкривають Н. Макаренко [192] і Л. Ковач [193]. 
Надзвичайно цікавою є стаття О. Михайлової, в якій авторка нама-
гається дослідити місце і роль блогосфери в соціокультурних транс-
формаціях у сучасній Україні [194].  

Значну увагу науковці приділили дослідженню особли-
востей трансформаційних змін у прикордонних регіонах Украї-
ни [195; 196; 197]. Насамперед потрібно виділити статті, присвя-
чені питанням сучасного Донбасу. Зокрема, В. Котигоренко й  
О. Рафальський провели системний аналіз «західного наукового 
дискурсу» цивілізаційних впливів на регіональну ідентичність 
мешканців цього регіону [198], а М. Панчук – вплив донбаських 
подій на «динаміку національно-громадянської та регіональної 
ідентичності громадян України» [199]. 

Низка українських політологів розглядали різні аспекти соціо-
культурних трансформацій, що відбуваються в сучасній Україні на 
фоні інших держав. Зокрема, М. Волосевич досліджував вплив 
релігійного фактора на суспільно-політичні трансформації в сучасній 
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Росії [200], С. Білошицький розкриває вплив міграційних процесів у 
провідних країнах ЄС на соціокультурні трансформації [201].  

Не оминули українські політологи увагою і трансформаційні 
процеси, що відбуваються в постсоціалістичних і пострадянських 
країнах. Зокрема, Д. Ткач, який певний час працював послом 
України в Угорщині, досить ґрунтовно досліджував суспільно-
політичні трансформації у цій центральноєвропейській державі. 
При цьому значна увага приділялася формуванню інститутів 
громадянського суспільства, процесам творення нової, сучасної 
політичної еліти, які є рушійними силами трансформаційних 
процесів [202]. Зокрема, він прагнув показати їх у контексті демо-
кратичних перетворень в інших постсоціалістичних країнах 
Центральної та Східної Європи [58].  

Звернули увагу українські науковці й на досвід інших постсо-
ціалістичних країн [203; 204]. У цих роботах досліджувалися конк-
ретні кроки щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, по-
будова в них демократичних політичних інститутів, формування 
національної політичної та економічної еліти, розвиток грома-
дянського суспільства. Як правило, спираючись на досвід цих 
держав, науковці намагалися запропонувати свої рецепти для ре-
формування українського суспільства.  

Надзвичайно цікавим є дослідження Г. Зеленько, яка у 2003 р. 
опублікувала монографію «Навздогінна модернізація»: досвід 
Польщі та України». Цінність цієї роботи полягає в тому, що 
авторка не лише намагається розкрити сутність змін, які відбулися 
в Україні з часу набуття нею незалежності, а й у тому, що це 
робиться через порівняльний аналіз з успішною трансформацією 
польського суспільства. Авторка наголошує, що «першочерговою і 
визначальною є модернізація політична» [205, с. 198], але «універ-
сального рецепту щодо послідовності її проведення бути не може. 
У будь-якому разі вирішальними чинниками модернізації є соціо-
культурний, економічний і політичний рівень розвитку соціуму тієї 
чи іншої держави» [205, с. 22]. Тобто, роблячи акцент на політич-
них трансформаціях, Г. Зеленько вказує на важливість соціо-
культурних змін і намагається розкрити їхню сутність. Так, вона 
вважає, що «у соціальній сфері в процесі модернізації відбувається 
розподіл функціональних ролей, що виконують різні індивіди в 
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суспільстві: розподіл між обов’язками в суспільному виробництві, 
політиці, сім’ї, розподіл приватного і публічного життя тощо. У 
культурній сфері відбувається суттєва трансформація традиційних 
цінностей, секуляризація освіти, утверджується багатоманітність 
течій у науці, релігійний плюралізм, бурхливо розвиваються засо-
би комунікації» [205, с. 21]. 

Г. Зеленько обґрунтовано доводить, що в посткомуністичних 
країнах, у тому числі й в Україні, реалізується модель «навздо-
гінної модернізації». При цьому авторка попереджає, що «навздо-
гінна модернізація» таїть у собі багато ризиків і небезпек, здатних 
спотворити соціокультурну сферу держави [205, с. 26–27].  

Потрібно зазначити, що у 5-му розділі авторка виділяє підрозділ 
під промовистою назвою «Соціокультурна сфера та тенденції роз-
витку громадянського суспільства України та Польщі», що повинно 
було б подвигнути її до аналізу соціокультурних трансформацій і 
розкриття їхнього впливу на розвиток громадянського суспільства. 
Проте в монографії ми бачимо лише посилання на важливість 
«формування гнучкої і динамічної соціальної структури, насамперед – 
середнього класу» для модернізації суспільства [205, с. 168]. Тобто, 
авторка залишає поза увагою цей важливий аспект модернізації 
посттоталітарного суспільства.  

Згодом Г. Зеленько підготувала роботу, в якій провела порів-
няльний аналіз трансформації тоталітарного суспільства в країнах 
Вишеградської групи та України. Проте, як і в першій роботі, так і 
тут питання соціокультурних трансформацій у цих країнах лише 
означувалися [206].  

Останнім часом в Україні з’явилася низка робіт, в яких пору-
шувалися питання впливу націоналізму на трансформаційні 
процеси. Серед них варто виділити дослідження Г. Касьянова [207; 
208], М. Беззуб’яка [209]. 

Певну увагу перебігу трансформації українського суспільства 
приділяли вітчизняні історики. Зокрема, вони зібрали значний 
емпіричний матеріал щодо трансформаційних змін в Україні в період 
радянської доби, узагальнили його. При цьому певна увага приді-
лялася національним і соціокультурним чинникам. Серед їхніх робіт 
варто виділити дослідження Я. Грицака «Нарис Історії України: 
формування модерної української нації», в якому автор пропонує 



Розділ ІІ. Соціокультурні трансформації в демократичних…       
 

97 

нову концепцію української історії модерної доби, показує вплив 
національного фактора на трансформаційні процеси в Україні 
протягом ХІХ – ХХ ст. [210]. Цікавим є матеріал Я. Грицака під 
промовистою назвою «Парадокси української модернізації», в якій 
він, аналізуючи розвиток українського суспільства в радянській 
модернізаційній парадигмі, доходить висновку, що «совєтське 
керівництво впродовж 1920 – 1970-х років, з одного боку, змодер-
нізувало українське суспільство, спричинивши появу української 
адміністративної еліти, технічної інтелігенції та інших соціальних 
груп, яких бракувало у ХІХ ст., а з другого – шляхом терору й 
русифікації свідомо перешкоджало просуванню українців угору 
соціальною драбиною, тим самим сіючи зерно майбутнього 
російсько-українського національного конфлікту» [84, с. 54]. 
Звертаючись до сучасних трансформаційних процесів в Україні,  
Я. Грицак підкреслює важливість національної ідеї і вважає, що в 
сучасній Україні «головне протистояння відбувається не між 
«українською» та «російською» ідеями в їх чистому вигляді, а між 
різними варіянтами українського проєкту – україномовного (україн-
ського етнічного), російськомовного (малоросійського), совєтського 
тощо» [84, с. 60]. 

Історичному осмисленню процесів, які відбувалися в Україні у 
1991–2007 рр., присвятив свою роботу «Україна 1991–2007: нариси 
новітньої історії» Г. Касьянов [211]. У ній зібраний значний 
емпіричний матеріал, який дозволяє показати трансформації політич-
ної системи України, становлення структур державної влади, форму-
вання нації, проблеми прав громадян, трансформації в економіч-
ному житті, соціальній, культурній сферах. 

Розвиток української держави у проміжку 1991–2000 рр., як своє-
рідний підсумок першого десятиліття державотворення, досліджують 
С. Кульчицький і Б. Параховський [212].  

Загальновідомо, що сучасний перебіг соціокультурних транс-
формацій в Україні багато в чому зумовлений її тоталітарним 
минулим і тими практиками, що використовувалися комуністич-
ним режимом для формування «нової людини». Тому цікавими для 
осмислення стартових позицій сучасних трансформацій є роботи 
С. Маркової, яка на значному емпіричному матеріалі розкриває 
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суспільно-політичні трансформації в українському селі в період 
становлення комуністичної, тоталітарної системи [213; 214]. 

Проблемам радянської модернізації «пізнього сталінізму і 
хрущовської доби» присвятили свою роботу науковці Інституту 
історії України [215]. 

Наведений вище матеріал вказує на те, що з набуттям Україною 
незалежності вітчизняні суспільствознавці приділили значну увагу 
дослідженню особливостей переходу суспільства від тоталітаризму 
до демократії. У вивченні цих проблем брали участь як політологи, 
соціологи, так і економісти, соціальні філософи, історики.  

 
Висновки та рекомендації 

 

Проведений аналіз свідчить, що з моменту виникнення теорії 
модернізації її творці взяли на озброєння міждисциплінарний підхід 
для пояснення й обґрунтування суспільного розвитку. В розробці її 
ідей брали участь політологи, соціологи, філософи, економісти, 
етнологи, соціальні психологи, екологи. Проте тривалий час вони не 
звертали увагу на роль і місце етнічного фактора в трансформаційних 
процесах. З часом теорія модернізації із засобу теоретичного 
забезпечення політики Заходу щодо країн, що звільнилися від 
колоніальної залежності, трансформувалася в інструмент 
комплексного пояснення, продукування і прогнозування соціально-
економічного, суспільно-політичного і культурного розвитку країн, 
які з тих чи інших причин випали із контексту демократичного 
розвитку. Саме це дозволило цій теорії стати впливовим напрямом 
сучасної суспільно-теоретичної думки, який намагається дати 
відповіді на злободенні питання сучасного життя, слугувати 
методологічною основою для вивчення радикальних трансформацій, 
які переживають посттоталітарні держави, що стали на шлях 
демократизації. Адже модернізація передбачає політичні, економічні, 
соціокультурні, екологічні, демографічні зміни на шляху 
трансформації суспільства традиційного типу в суспільство сучасного 
типу. Особливо актуально це для демократичних (посттоталітарних) 
країн Східної Європи і пострадянських країн, які в непростих умовах 
торують свій шлях до цивілізованого суспільства. При цьому 
запропоновані трансформаційні підходи дозволяють відмовитися від 
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калькування досвіду передових країн, заохочують його поєднання з 
традиціями (економічними, політичними, соціальними, культурними) 
конкретного суспільства.  

Проаналізований нами науковий доробок закордонних дослід-
ників свідчить, що після розвалу соціалістичної системи у західній 
історіографії дослідження комунізму замінила теоретична 
концепція переходу посттоталітарних країн до демократії з 
акцентом на універсалізм ринкової економіки. Відправною точкою 
цієї концепції була логіка зламу і реконструкції. Як результат, 
наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. західні науковці головну 
увагу приділили розробці та імплементації в практику неолібе-
ральних підходів до трансформації постсоціалістичних країн. У 
другій половині 1990-х рр. стало зрозуміло, що запропоновані 
підходи не скрізь дають бажаний результат. Наукова спільнота 
оперативно відреагувала на це. Починають з’являтися роботи з 
критикою неоліберальної парадигми та пропозиціями варіантів 
нової парадигми. Її назвали «реформою другого покоління». Вона 
визначала трансформацію як проблему соціальних змін з опорою 
на громадянське суспільство, яке розглядали «найголовнішим 
чинником розвитку». При цьому низка науковців починає цікавитися 
етнополітичним контекстом трансформаційних процесів. 

Звернули увагу на дослідження трансформаційних процесів у 
посттоталітарних суспільствах і російські дослідники. Але, на 
відміну від західних колег, визнаючи рух цих суспільств до лібераль-
ної демократії і ринкової економіки, вони намагалися показати 
хибність їхньої орієнтації на західні цінності, витягували на «світ 
божий» жупел націоналізму, антисемітизму, сумували з приводу 
«антисовєтизму» в колишніх соціалістичних країнах і радянських 
республіках та звинувачували Захід у русофобії. Досліджуючи зміни, 
що відбувалися в Російській Федерації, російські автори досить часто 
зациклювалися на особливому шляху модернізації Росії та її ролі в 
сучасному світі. Пострадянський простір вони вважали зоною своїх 
головних пріоритетів, за які Росія готова боротися. 

Після розвалу Радянського Союзу і постанням України як неза-
лежної держави зарубіжні дослідники не залишили поза увагою 
процеси становлення і розбудови її державності. Зокрема, вони 
активно досліджували вплив політичних процесів на загальні 
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тенденції соціокультурних трансформацій на шляху України від 
тоталітаризму до демократії. Певну увагу приділили вивченню 
мовного аспекту і регіональним особливостям етнополітичного 
контексту соціокультурних трансформацій в Україні. 

Особливо активно досліджували трансформаційні процеси в 
сучасній Україні американські, західноєвропейські й канадські 
дослідники, які не лише показували українські досягнення, а й 
акцентували увагу на тому, що правлячі до останнього часу в 
Україні політичні еліти своєю «багатовекторністю», запопад-
ництвом перед Росією, корупцією значно ускладнили транс-
формацію українського суспільства. Дещо іншу позицію зайняли 
російські дослідники, які бачили у змінах, що відбуваються в 
Україні, лише «руку Заходу і в першу чергу США». 

Євромайдан, Революція Гідності відкрили перед українським 
народом нові перспективи руху до громадянського суспільства, до 
кращого життя. Але, на думку західних дослідників, Україні ще 
потрібно витримати низку як внутрішніх, так і зовнішніх викликів, 
які загрожують її державності, заважають сформувати відпо-
відальне громадянське суспільство як гаранта недопущення ре-
ваншу. Важливим завданням залишається формування української 
політичної нації. 

Потрібно зазначити, що праці західних науковців з проблем 
трансформаційних процесів у сучасній Україні становлять значний 
інтерес для українського наукового, і не лише, загалу. По-перше, 
вони менше залежать від історичних стереотипів і поточної суспіль-
но-політичної заангажованості, ніж українські. Тому їм легше 
уникати соціальної і політичної упередженості в наукових пошу-
ках. По-друге, інтелектуальна і культурна відстань від об’єкта і 
предмета дослідження доволі часто спонукає авторів-іноземців до 
глибшого вивчення деталей конкретних історичних обставин і 
практик. Це ефективніше убезпечує їх від некоректних узагальнень 
і надміру імперативних висновків. По-третє, західні автори менше 
схильні обходити теми, які досі залишаються болісними і чутли-
вими для українського соціуму чи певних регіональних громад і 
населення країн-сусідів. Усе це може допомогти українським 
науковцям під іншим кутом зору подивитися на ті проблеми, які 
переживає Україна.  
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У той же час, вивчення зарубіжного наукового дискурсу про 
нашу державу є важливим і для прогнозування динаміки відносин 
України з іншими державами, а також для просування у цей дискурс 
наукових знань з України як значного чинника формування сприят-
ливої для нашої країни зовнішньополітичної кон’юнктури. А тут у 
нас ще є багато проблем. Адже, незважаючи на певні досягнення 
українського суспільства на шляху демократичного розвитку і на 
увагу зарубіжних дослідників до питань сучасної України, рівень 
знань про неї, навіть у досить освіченої частини західного суспіль-
ства, а саме – єврочиновників, залишається не високим. На це, 
зокрема, вказують результати їхнього опитування, що було проведене 
у 2009 р. Їм було запропоновано окреслити та обґрунтувати кордони 
«Європи як частини світу». Критерії оцінки були різними: культура, 
історія, політика, географія тощо. Отриманий результат був не 
втішний для України. Більшість респондентів зараховували її до 
Європи лише за географічним критерієм [108, с. 408–409]. Тобто, 
соціокультурні трансформації українського суспільства ще не досягли 
того рівня, щоб Європа вважала сучасну Україну невід’ємною 
частиною західного демократичного суспільства.  

Ще у 1990-х рр. проблемами трансформації України заціка-
вилися українські науковці, які, досліджуючи соціокультурні 
трансформації посттоталітарного суспільства, взяли на озброєння 
міждисциплінарний підхід. Одними з перших ці питання почали 
досліджувати соціологи, які значну увагу приділили вивченню 
еволюції суспільного життя України, його соціокультурних характе-
ристик. Вони дійшли висновку, що соціокультурна, економічна і 
політична сфери розвиваються за своїми сценаріями, за своєю 
логікою, залишаючись один для одного «середовищем змін». 

Не оминули цю проблематику і соціальні філософи. Вони 
досліджували теоретико-методологічні проблеми соціокультурних 
трансформацій і соціальних явищ та процесів у суспільстві, що 
трансформується.  

Досить активно над проблемами соціокультурних транс-
формацій посттоталітарних суспільств загалом й українського, 
зокрема, працювали вітчизняні політологи. Вони активно 
досліджували вплив політичних процесів на загальні тенденції 
соціокультурних трансформацій на шляху України від тота-
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літаризму до демократії. Певна увага приділялася й етнополітич-
ним аспектам соціокультурних трансформацій. Зокрема, робилися 
спроби пояснення, чому фактор етнічності, сам по собі нейтраль-
ний, у сфері політики часто був вибухонебезпечним і чому градус 
цієї вибуховості у глобалізованому світі невпинно зростає. 

 Вивчалися релігійні аспекти та регіональні особливості етно-
політичного контексту соціокультурних трансформацій в Україні. 
Цікавими є спроби вітчизняних політологів розкрити сутність змін, 
що відбуваються в сучасній Україні через порівняльний аналіз з 
успішною трансформацією східноєвропейських країн, які досить 
успішно пройшли шлях від тоталітарного суспільства до демокра-
тичного і, маючи не набагато кращі стартові можливості, залишили 
нас далеко позаду.  

Не оминули увагою ці проблеми й історики, які зібрали 
значний емпіричний матеріал, який відображає трансформаційні 
зміни в Україні в радянську добу, й узагальнили його.  

Виходячи з того, що пріоритетним завданням історіографічних 
праць, поряд зі встановленням повноти і достовірності висвітлення 
тих чи інших проблем, є виявлення недосліджених або дискусійно 
трактованих питань щодо визначення актуальних напрямів 
подальших досліджень, потрібно зазначити, що: 

- глобалізація, яка стала чи не головним трендом сучасного 
життя, надзвичайно загострила проблеми акультурації, інтеграції, 
міграційних переміщень. Водночас, вона стимулює і культурну 
гібридизацію, і культурну поляризацію, з культурною ізоляцією 
включно. Все це ставить на порядок денний вироблення оптимальних 
параметрів культури консолідації. Разом з цим, потрібно звернути 
увагу і на дослідження теоретичних питань мінімізації та розв’язання 
конфліктів, а це диктує необхідність нових критеріїв у визначенні 
напрямів соціокультурної динаміки, коригування основоположних 
засад культури конкуренції й культури конфлікту; 

- вимагають уваги дослідження процесу сповзання України з 
орбіти індустріальної, космічної держави у трясовину дрібно-
товарного виробництва, тіньового розподілу і, як наслідок, фактичне 
заохочення українською елітою до архаїзації суспільних цінностей; 

- малодослідженою проблемою залишаються прояви криз у 
сучасній Україні. Зокрема, кризи ідентичності (з конфліктом тради-
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ційної спадщини і сучасних космополітичних практик), кризи 
легітимності (з різким падінням довіри до усіх владних структур), 
кризи проникнення (із фактичною відсутністю зворотного зв'язку 
між владою і суспільством), кризи участі (із відстороненням насе-
лення від влади через фальсифікацію виборів). Складне перепле-
тіння цих криз, зрештою, надає їм вигляду всеохопленості та веде 
до появи регіонального «нерозуміння», що сприяло спочатку 
загостренню ситуації на Донбасі, а потім вилилося в інспірований 
Російською Федерацією збройний конфлікт; 

- науковцям потрібно звернути увагу на дослідження як 
теоретичних положень теорії «навздогінної модернізації», так і 
практичних кроків нинішньої влади щодо реалізації цього підходу в 
Україні та її намагань діяти в руслі західної інституційної демократії; 

- поза увагою науковців залишилася сама система культури та 
зміни, що відбуваються в її складових частинах; 

- більш детальної уваги заслуговують такі аспекти соціокуль-
турних трансформацій, як мовний, освітній, їхній етнополітичний 
контекст; 

- не достатньо дослідженими залишилися соціокультурні транс-
формації, які спрямовані на зміну соціального статусу та способу 
життя окремих соціальних груп; 

- на більшу увагу науковців заслуговують дослідження роз-
біжностей духовно-світоглядних і ціннісних орієнтацій та інтерп-
ретацій в окремих регіонах України, а також чинники конфлікто-
генності, що виникають на цьому ґрунті; 

- адекватної відповіді науковців вимагає тиражований 
Російською Федерацією стереотип неуспішності України й українців, 
який зорієнтований на руйнування української ідентичності як такої; 

- на особливу увагу заслуговує проблема вимушених пересе-
ленців, політика держави щодо яких лишається невизначеною й 
непослідовною; 

- ще однією проблемою, яка істотно розширює контекст дос-
лідження сучасних суспільних трансформацій в Україні, є волон-
терська діяльність і доброчинство;  

- в українських реаліях, коли захмарні обіцянки влади, полі-
тиків не дістають втілення в реальних діях і ніхто не несе за це ані 
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юридичної, ані моральної відповідальності, особливої актуальності 
набуває дослідження проблем взаємозв’язку політики й моралі; 

- автору не вдалося виявити чіткого визначення такого поняття, 
як соціокультурні трансформації. 

Тобто, є ще над чим працювати. Тим більше, що в сучасних 
умовах, як наголошує М. Рябчук, «Україні доводиться братися за 
навздогінну модернізацію в умовах війни, тобто воювати фактично 
на двох фронтах, зовнішньому і внутрішньому. Це істотно усклад-
нює весь процес, але й дає водночас активнішій, свідомішій, відпо-
відальнішій частині населення додатковий стимул для мобілізації 
та цілеспрямованих дій» [188, c. 40–41]. Зрозуміло, що це буде 
ставити перед науковцями, насамперед політологами, нові завдання.
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РОЗДІЛ III. 

ВИПРОБУВАННЯ ВІЙНОЮ:  
СТАРІ ПОДІЛИ І НОВІ ЗВ’ЯЗКИ  

У СЬОГОДНІШНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 

Війна є надзвичайно серйозним випробуванням для всіх 
суспільств, а надто – для суспільств етнічно й культурно неодно-
рідних, політично неконсолідованих та інституційно слабких. 
Навіть за мирних умов Україна вважалася країною нестабільною; 
прогнози її неминучого розпаду періодично з’являлися з-під пера 
західних аналітиків від найперших днів незалежності. Навіть у 
самій Україні респонденти незмінно називали загрозу розколу 
другою за значущістю та вірогідністю після загрози економічного 
колапсу [1]. У Росії тим часом подібні прогнози стали не лише 
частиною медійних, літературних та псевдо-академічних спе-
куляцій, а й елементом широко закроєної, цілеспрямованої держав-
ної політики, скерованої на реалізацію цих прогнозів як свого роду 
самосправджувальних пророцтв. 

Не можна сказати, що ці прогнози, за всієї своєї надмірності й 
нарочитості, були цілком безпідставними. Україна, по-перше, 
успадкувала від держав, до яких належала, істотно відмінні під 
багатьма оглядами території і, що гірше, перейняла російсько-
радянську традицію етнокультурного іншування та стереотипізації. 
Її найдеструктивніші, ідеологізовані елементи були опорту-
ністично засвоєні і розвинені безвідповідальними українськими 
політиками в останні півтора десятиліття. По-друге, маніпулятивне 
використання політиками наявних суспільних поділів наклалося на 
загальну дисфункціональність державних інституцій та вибіркове 
застосування права. В сумі це лиш поглибило суспільну амбіва-
лентність і суб’єктивне відчуття ледь не в кожного, що саме його 
реґіон є дискримінованим, а його етнокультурна група – недостат-
ньо захищеною. І, по-третє, як уже зазначалося, Росія протягом 
усіх цих десятиліть не шкодувала зусиль – і пропаґандистських, і 
аґентурних – на поглиблення українських поділів, загострення 
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суперечностей і загальну політичну дестабілізацію. «Саме наявність 
відмінностей і протиріч (...) стало підґрунтям їх використання в якості 
передвиборної технології, а в міжнародному контексті – як інстру-
менту зовнішнього впливу на суспільно-політичну та соціально-
економічну ситуацію в країні, на політичний курс, здійснюваний 
державною владою України» [2, c. 17]. 

Дискредитація української незалежності розгорталася у кількох 
дискурсивних площинах. По-перше, Україна систематично змальо-
вувалась як неспроможна, занепала держава (failed state), що потре-
бує зовнішньої (імпліцитно – російської) опіки задля уникнення 
остаточного колапсу. По-друге, українці послідовно оголошувалися 
одним (чи «майже» одним) народом із росіянами, – штучно відокрем-
леним від «співвітчизників» користолюбними політиками, проте 
внутрішньо готовим до природного «возз’єднання». І, по-третє, вся 
історія українського руху зображалася як суцільна зарубіжна 
інтриґа, а український націоналізм – як явище ксенофобське, марґі-
нальне й есенційно фашистське. 

Амбівалентний характер української ідентичності та, відповідно, 
пов’язаних із нею ціннісних настанов і політичних орієнтацій давав 
маніпуляторам широкий простір для тенденційного добору і 
тлумачення тих чи тих фактів та соціологічних даних – як, наприклад, 
у відомій заяві Путіна про 90 відсотків російськомовного населення в 
Україні (звичайний показник володіння російською мовою було 
перетворено таким чином у вагомий політичний арґумент, доволі 
зловісний у контексті проголошеного Росією наміру захищати 
«російськомовних співвітчизників» поза власними кордонами). Інший 
(і досить типовий) приклад маніпулятивного видавання бажаного за 
дійсне – тріумфальний заголовок у впливовому російському інтернет-
виданні: «Идея украинской “незалежности” уже начала трещать по 
швам» [3], поданий як коментар на одне з соціологічних опитувань, 
згідно з яким аж 47% українців готові були підтримати на початку 
2011 року гіпотетичне збереження СРСР. «Результати соціології, – 
стверджував коментатор, – чітко вказують на тектонічні зрушення в 
українській суспільній думці. Громадяни України нарешті починають 
розуміти весь масштаб маніпуляцій, які з ними здійснили... Мані-
пулірувати будь-яким, навіть надто наївним і довірливим народом 
можна довго, але не безкінечно». 
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Українська амбівалентність справді давала певні підстави для 
проросійських інтерпретацій. Так, у липні 2011 року 54% опитаних 
українців заявляли про прагнення розвивати стосунки з Росією, 
Білоруссю та країнами СНД, і лише 15% – із країнами Заходу; 59% 
були не проти приєднатися до союзу Росії та Білорусі, а 51% – до 
Єдиного економічного простору [4, c. 6–7]. Понад 90% опитаних у 
2008–2011 роках декларували прихильне ставлення до Росії [5], 
57–58% – до Владіміра Путіна [6], 59% – до скандальних 
Харківських угод 2010 року і 54% – до подальшого перебування в 
Криму російського Чорноморського флоту [7]. З Україною у 2006 
році ототожнював себе лише 31% опитаних, натомість, 59% 
ототожнювали себе насамперед зі своїм містом/селом або з 
регіоном (і ще 5% – з Росією або СРСР) [8, c. 4]. 

Соціологічне дослідження, проведене 2005 року Центром 
Разумкова, показало, що більшість громадян України відчуває 
більшу культурну і світоглядну близькість до громадян Росії, ніж 
до жителів Галичини; а для кримчан і донбасців дальшими 
виявилися не лише жителі Західної України, а й Центральної, 
натомість ближчими – не лише росіяни, а й білоруси (з якими в 
реальному житті мало хто стикався, проте котрі завжди були 
важливим компонентом пропаґандистської «східнослов’янської» 
міфологеми) [9, c. 10]. 

Ці та подібні дані, звичайно ж, не свідчили, що українці і 
росіяни – «один народ», проте вказували на їхню істотну 
близькість – принаймні у суб’єктивному сприйнятті, спонукаючи 
тим самим заклопотаних інтеграцією політиків якомога приско-
рити й формалізувати процеси подальшого зближення. Тим 
більше, що час працював не на їхню користь: прихильність 
українців до євразійської інтеґрації, до офіційної двомовності, до 
радянських символів та комеморативних практик повільно, але 
неухильно зменшувалася. Російська аґресія 2014 року проти 
збунтованої України була, таким чином, логічною реакцією на 
несприятливі для Кремля загальні тенденції, а не лише конкретні 
події, – незалежно від міри спонтанності чи, навпаки, сплано-
ваності кримської, а згодом і «новоросійської» спецоперацій. 

За великим рахунком, та легкість, із якою порівняно неве-
ликим російським загонам вдалося без жодного пострілу захопити 
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цілий півострів із трьома мільйонами громадян і чималою 
кількістю українського війська, міліції та спецслужб, показує не 
лише міру дисфункціональності Української держави, доведеної 
режимом Віктора Януковича до остаточної деградації. Вона 
показує ще й глибоку кризу української національної ідентичності, 
котра не утвердилася в Криму, зокрема, й тому, що не утвердилася 
належним чином також і в «континентальній» Україні. Відсутність, 
за поодинокими винятками, активного чи пасивного опору з боку 
населення й масовий перехід на бік ворога місцевої міліції і 
спецслужб символічно підтверджували путінську тезу про те, що 
українці і росіяни – один, штучно розділений, народ, а українська 
держава – ефемерний протиприродний витвір жменьки націона-
лістів та їхніх західних спонсорів. 

Опір, з яким зіткнулися росіяни в Одесі, Харкові, а почасти й 
на Донбасі, був на тлі кримського бліцкріґу і, загалом, усієї 
«новоросійської» міфології величезною несподіванкою. Західні 
медіа відвертіше, ніж російські, відбили цей подив, витворюючи, 
однак, при тому нову міфологію – про Путіна як мимовільного 
консолідатора новочасної української нації і ледь не творця 
об’єднавчої української ідентичності. 

«Путін-об’єднувач» – так називалася стаття у поважному 
американському двомісячнику «World Affairs». «Путінська 
аґресія об’єднала Україну», – ствердив популярний американ-
ський тижневик «Newsweek». «Війна і народження нації», – 
анонсував на своїй обкладинці добірку статей, присвячених 

                                                            
  «Ніщо не об’єднує так країну, як чужоземна інвазія. Запитайте першого 

зустрічного українця, і він вам скаже те саме: Владімір Путін об’єднав країну як 
ніколи раніше. Його дії в Східній Україні стали своєрідним каталізатором, що 
перетворив у націю групу людей, котрі перед тим безупинно гризлися за політику, 
мовні права та розподіл податків». (Thoburn Hannah. Putin the Unifier [Електронний 
ресурс] / Hannah Thoburn // World Affairs. – 2014. – 14 November. – Режим доступу:  
http:// www.worldaffairsjournal.org/article/putin-unifier) 

 «Результат путінської війни виявився протилежним до сподіваного. Україна 
не розвалилась. Натомість Путін консолідував українську державу, націю, військо та 
апарат безпеки і підштовхнув країну в бік ЄС, НАТО й реформ». (Motyl Alexander. 
Putin’s Aggression Has Unified Ukraine [Електронний ресурс] / Alexander Motyl // 
Newsweek. – 2015. – 1 April. – Режим доступу: http://www.newsweek.com/putins-
aggression-has-unified-ukraine-318686) 
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Україні, польський квартальник «Nowa Europa Wschodnia» [10]. 
«Oбурення українців путінською анексією Криму консолідувало 
українську національну ідентичність», – підсумував перебіг 
подій на сторінках «New York Times» знаний політолог і колиш-
ній посол США у Росії Майкл Макфол [11]. 

Ці та подібні приклади унаочнюють погляд значної частини 
експертів на гадані ціннісні й ідентичністні зміни в українському 
суспільстві під впливом неоголошеної російсько-української війни. 
Підставою для такого погляду стали принаймні два факти. По-
перше, Україна – всупереч численним прогнозам та самосправ-
джувальним пророцтвам – не розпалася під зовнішнім натиском; 
етнічні росіяни і русофони в основному своєму загалі виявилися 
лояльними до своєї політичної батьківщини; українські політики, 
попри війну, таки провели вільні й демократичні вибори, на яких 
переконливу перемогу здобули проєвропейські, а не проросійські 
партії й кандидати. І, по-друге, найрізноманітніші соціологічні 
опитування показали помітне зростання в усіх реґіонах (крім 
окупованих) почуття патріотизму, підтримки національної неза-
лежності й територіальної цілісності країни [12] та пріорите-
тизацію саме національної ідентичності (68%), а не, як раніше, 
місцевої чи реґіональної (23%) [13, c 16]. 

 
Суспільна амбівалентність 

 

Оцінити масштаби, а тим більше тривалість цих змін досить 
складно. Війна об’єднує проти спільного ворога багатьох – і тих, 
хто воює за абстрактну і тому ідеальну вітчизну; і тих, хто боро-
нить цілком конкретну територію, де живуть його рідні; і тих, хто 
захищає свої посади, статус чи приватну власність. Кожне із цих 
завдань на свій лад шляхетне і леґітимне. Кожне із них, однак, має 
свої нюанси, кожне пов’язане зі специфічними цінностями і не 
завжди сумісними інтересами. Сьогодні ці суперечності великою 
мірою заморожено, суперечки відкладено в бік, проте це зовсім не 
означає, що по закінченні війни вони зникнуть самі собою.  

Війна може лише створити передумови для досягнення 
суспільного консенсусу з підставових питань та для його належної 
інституалізації. Вона може зміцнити міжгрупову довіру і солі-
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дарність і тим полегшити майбутній діалог. Може розчистити 
ґрунт для інституційних реформ і тим зробити діалог плідним, а 
його результати дієвими. Але вона не може ані усунути струк-
турних деформацій, спричинених колоніалізмом, ані швидко 
змінити специфічну політичну культуру й ціннісні орієнтації, 
сформовані по-різному у різних реґіонах протягом століть. Досвід 
багатьох колоніальних країн, де креольське й аборигенне насе-
лення спільно вело національно-визвольну боротьбу проти колиш-
ньої метрополії, показує, що завершення боротьби є здебільшого 
лише початком тривалого пошуку оптимальної моделі співісну-
вання двох основних груп у спільній державі. 

Слід пам’ятати також, що традиційно велика кількість прихиль-
ників «русского мира» та євразійської інтеґрації в Україні нікуди не 
зникла. На парламентських виборах 2014 року майже десять відсотків 
виборців проголосували за так званий Опозиційний блок – тобто 
фактичну реінкарнацію Януковичевої Партії реґіонів, і ще майже 
стільки ж – за комуністів та інших сателітів тієї ж партії [14]. Новий 
розклад сил в українському політикумі відбиває не так світоглядні 
зміни в суспільстві, як демографічні: внаслідок окупації Криму й 
частини Донбасу Україна втратила приблизно десять відсотків 
електорату, в основному радянофільського та проросійського.  

Відповідно змінився й етнічний склад населення: якщо за 
даними перепису населення 2001 року російська меншина в 
Україні становили 17% відсотків, то 2015 року, за даними фонду 
«Демократичні ініціативи», вона зменшилася до 10% (без Криму та 
окупованої частини Донбасу, де опитування зі зрозумілих причин 
не проводилося) [15, c. 34]. Подібний результат випливає і з 

                                                            
  Війна не тільки унеможливила проведення об’єктивних опитувань на 

окупованих територіях, а й ослабила вірогідність отриманих відповідей у реґіонах 
прифронтових. Так, у травні 2015 року полстери Київського міжнародного інституту 
соціології запитали респондентів, чи не краще було б їхній області відокремитися від 
України. При цьому вони дозволили їм відповісти двічі: відкрито (усно) та анонімно 
(у «чорну скриньку»). У Центрі країни результати відкритого і таємного опитувань 
практично не відрізнялися, на Заході й Півдні прихильників «сепарації» виявилося 
дещо більше у відкритому голосуванні – що вказує, правдоподібно, на протестний, 
«демонстративний» характер їхнього голосування, натомість на Сході й Донбасі 
підтримка «сепарації» виявилась істотно вищою саме у «чорній скриньці» – 9% (а не 
4%, як в усних відповідях) на Сході та 26% (а не 22%) на Донбасі [18, с. 81]. 
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травневого 2014 опитування КМІС, де «лише росіянином» себе 
означили 6,4% респондентів та «більшою мірою росіянином, як 
українцем» – 3,9% [16]. А також – із найновішого і, либонь, 
найґрунтовнішого (вибірка – понад 10 тисяч осіб) опитування 
Центру Разумкова, згідно з яким у грудні 2015 року росіянами себе 
назвали 9% респондентів [17, c. 39]. Саме на ці відсотки варто тою 
чи тою мірою робити поправку, аналізуючи зміни в настановах та 
орієнтаціях українців за останні два роки. 

В одних випадках ця поправка не принципова – як, наприклад, 
у 50-відсотковому зменшенні позитивного ставлення українців до 
Росії (від 82% у 2013 році до 30% у 2015) [18, c. 30] чи 
десятикратному падінні рейтинґу Владіміра Путіна (від 47% у 2013 
до 5% у 2014 році) [19, c. 13]; в інших випадках вона фактично 
повністю детермінує зміну – як, наприклад, у зменшенні за той 
самий час підтримки для російської мови як другої державної (від 
27% до 19%; це опитування, щоправда, проводилося і в окупованій 
частині Донбасу) [20]. 

Назагал світоглядна амбівалентність в Україні великою мірою 
зберігається. Ті самі опитування, які показують начебто зростання 
патріотизму і підтримки національної незалежності, оприявнюють 
водночас драматичну роздвоєність значної частини населення між 
«Європою» й «русским миром», між українською ідентичністю та 
«східнослов’янською». Навіть в умовах неоголошеної війни з Росією, 
котру 70% опитаних українців усвідомлюють саме як війну, Російська 
держава залишається «близькою» для 54% (у тому числі для 20% – 
«дуже близькою»); російська культура – «близькою» або «дуже 
близькою» для 66% [13, c. 20]; і навіть російське населення, яке майже 
одностайно підтримує Путіна і його політику, сприймається позитивно 
30% українців, негативно – лише 23% (решта – наставлені нейтрально 
чи байдуже) [17, c. 44]. Майже половина українців – 46% – воліють 
зберігати відкриті кордони з Росією, без віз і митниць (ще 2% хотіли б 
об’єднання України й Росії в одну державу) [18, c. 38]. 64% опитаних 
повністю або в основному погоджуються з твердженням, що, 
«незалежно від дій влади, російський народ завжди буде близький 
українському». «Близькість між росіянами та українцями залишається 
одним із найменш дискусійних аспектів української ідентичності, – 
коментує ці і подібні дані соціологічних опитувань Володимир Кулик. 
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– Поряд із прагненням відрізнити “хороше” населення від “поганої” 
влади, окреслена амбівалентність відбиває також суперечність між 
звичними уявленнями та новими подіями» [21, c. 601]. 

Проведене в лютому 2015 року дослідження впливу російської 
пропаґанди на громадян України показало, що 22% опитаних 
вважають Євромайдан «боротьбою за владу антиросiйських, 
нацiоналiстичних сил за підтримки західних спецслужб»; 10% 
«пiдтримують приєднання Криму до Росiї»; 22% «погано» або й 
«дуже погано» ставляться до Сполучених Штатiв Америки; 19% 
вважають антитерористичну операцiю на Сходi України (АТО) 
«каральною операцiєю проти звичайного населення»; 9% в 
основному або й повністю довіряє російським засобам масової 
інформації [22]. Цікаво, що впливовість російської пропаґанди 
дуже мало залежить від статі, віку і навіть освіченості респон-
дентів, зате дуже сильно – від реґіону (на Львівщині та Волині 
індекс її впливовості 8–9, на Одещині й Харківщині – 42–50). Це 
означає також значну кореляцію з відсотком російського та 
російськомовного населення. 

Прикметно, лише половина опитаних окреслює сьогоднішній 
збройний конфлікт на Донбасі як «загарбницьку війну Росії проти 
України». Тим часом 20% вважають це «боротьбою між Росією і 
США за сфери впливу» і ще 15% – «громадянським конфліктом 
між проукраїнськи і проросійськи налаштованими жителями 
України» (решта 15% не змогли відповісти) [17, c. 50]. Приблизно 
так само розподіляються відповіді і на запитання «Хто несе 
відповідальність за російсько-український конфлікт?». Лише 48% 
вважають, що відповідальною є передусім Росія. 33% вважають 
відповідальними обидві країни однаковою мірою, і ще 9% 
вважають винною передусім Україну [17, c. 51]. 

Війна, отже, не лише посприяла політичній консолідації 
української нації, а й загострила та унаочнила ті глибокі цивілі-
заційні, ідентичністні й ціннісні поділи, які в Україні завжди 
існували і які, власне, й уможливили для Росії відносно легку 
анексію Криму, окупацію Донбасу та інфікування значної частини 
громадян України антиукраїнською пропагандою. Це стосується, 
зокрема, й контрольованих українським урядом реґіонів Півдня та 
Сходу, де аж ніяк не бракує альтернативної інформації (в тому 
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числі й російською мовою), проте люди здебільшого віддають 
перевагу джерелам, співзвучним із їхніми внутрішніми наста-
новами та ціннісними орієнтаціями. Консолідувавши більшу части-
ну суспільства, війна водночас радикалізувала його меншу части-
ну, кардинально й, можливо, безповоротно її від українського 
суспільства відчуживши [23].  

 
Спільний проект 

 

Суспільна амбівалентність зменшилася найпомітніше в тих 
питаннях, де вона була до Євромайдану найвиразнішою. Це сто-
сується передусім одночасної підтримки більшістю населення 
протилежних інтеґраційних векторів – європейського та євразійсь-
кого, а також не менш парадоксальних одночасних симпатій до 
державної незалежності України та до покійного СРСР. Перспек-
тивне членство в Євросоюзі завжди підтримувала понад половина 
українців, але ще більший відсоток підтримував різноманітні 
інтеґраційні проекти з Росією та Білоруссю. Якщо ж полстери 
змушували їх до однозначного вибору – «або/або», українці 
незмінно віддавали перевагу союзові з Росією – аж до 2012 року, коли 
лише невелика більшість (41%) висловилася за Митний Союз, а 37% 
– за ЄС. У 2013 році це співвідношення змінилося на протилежне 
(37/40) і від того часу стабільно зростало – аж до 59/17 у вересні 2014. 
Останнім часом підтримка Євросоюзу дещо зменшилася (до 51% у 
травні 2015 – ймовірно, як реакція на амбівалентну політику ЄС щодо 
України), проте симпатії до Митного союзу залишилися на тому 
самому (16%) низькому рівні [24, c. 6]. 

                                                            
 У публікації не зазначено, чи опитування охоплювало Донецьку й Луганську 

області повністю, а чи лише контрольовану Україною частину. Інше опитування, яке 
не зачіпало окупованих територій, дає дещо вищу прозахідну орієнтацію 
респондентів: 62% прихильників ЄС проти 14% прихильників Митного союзу – у 
лютому 2015 року. Двома роками раніше (травень 2013) воно було приблизно таким, 
як і в дослідженні групи «Рейтинґ» – 42/35. (All-Ukrainian Public Opinion Survey // 
Gorshenin Institute. – 2015. – February. – Р. 7). Лютневе 2015 року дослідження КМІС, 
проведене, зокрема, й на окупованих територіях, дає результат 47/13 – проте в цьому 
опитуванні йшлося не про гіпотетичне приєднання до того чи того союзу, а про 
«бажані стосунки» з ЄС чи Росією, причому пропонувалася ще й третя приваблива, 
хоча й утопійна опція – однаково близьких стосунків з обома партнерами, – 
підтримана 34% респондентів. (The Ukrainian People on the Current Crisis // Kiev 
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Так само й підтримка державної незалежності – доволі висока, 
на рівні трьох четвертей громадян – тривалий час химерно 
поєднувалася з симпатіями половини населення до СРСР. У  
2010 році за Радянським Союзом шкодували 46% опитаних (не 
шкодували 36%); у 2013 році, перед Євромайданом, співвідно-
шення симпатиків/скептиків (41/44) було приблизно рівним [25, 
c. 16]. Сьогодні розпад СРСР неґативно оцінює 29% опитаних, 
позитивно – 55%. Зміна, отже, зумовлена не лише втратою 10 
відсотків радянофільського населення на окупованих територіях 
[15, c. 31]. Тим часом підтримка державної незалежності України у 
липні 2014 року сягнула рекордних 90%, порівняно з 83% у 2013 і 
74–78% у попередні роки [18, c. 40]. 

Водночас, саме той факт, що незалежність підтримує 90%, а за 
Радянським Союзом шкодує 29%, показує, що суспільна амбіва-
лентність до кінця не подолана – адже принаймні 20% респон-
дентів у цих двох опитуваннях мусять належати до обох груп. Не 
менш амбівалентним, щоб не сказати шизофренічним, залишається 
ставлення українців до Росії. З одного боку, 72% опитаних 
вважають її агресором (лише 8% не згодні з таким твердженням, 
20% вагалися з однозначною відповіддю) [26, c. 3], а з іншого – 
лише 39% вважають Російську державу для себе «далекою» або й 
«дуже далекою» [13, c. 20] і лише 45% вважають, що відносини з 
Росією мають бути «такими ж, як з іншими державами – із 
закритими кордонами, візами, митницями» (до війни, щоправда, 
так вважало взагалі лише 11%) [18, c. 38]. 

Нещодавнє опитування про ставлення українців до різнома-
нітних історичних подій теж дало дуже суперечливі результати [13, 
c. 29–30]. Так зване «возз’єднання України з Росією» (Переяс-
лавську раду 1654 року) позитивно оцінює 32%, негативно 26%. 
Перемогу українсько-татарських військ над московськими під 
Конотопом у 1659-му (через п’ять років після «возз’єднання») 
позитивно оцінює 41%, неґативно лиш 7%. Перемогу російських 
військ над шведсько-українськими у 1709-му позитивно оцінює 
39%, неґативно 17%. Проголошення Російської імперії 1721 року 
позитивно оцінює 26%, неґативно 24%. Перемогу росіян над 

                                                                                                                                   
International Institute of Sociology. – 2015. – March [Електроннийресурс]. – Режим 
доступу: http://www.public-consultation.org/studies/Ukraine_0315.pdf). 
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Наполеоном 1812 року схвалює аж 51% українців – хоча жодного 
реального значення для них ця подія насправді не мала (не схвалює 
її лише 8%). І, либонь, найкурйозніше – 49% опитаних схвалює 
утворення УНР у Києві (14% не схвалює) і, водночас, 45% схвалює 
утворення УРСР у Харкові (21% не схвалює) – хоча тогочасна 
більшовицька УРСР була такою самою маріонетковою державою, 
як сьогоднішні «ДНР–ЛНР», створенi виключно для знищення 
незалежної України російською армією під виглядом начебто 
«громадянської», українсько-української війни. 

Оприявнена в цих результатах суспільна амбівалентність є 
лише почасти наслідком недостатніх знань та успадкованих 
стереотипів. Сутнісно вона відбиває болісний і досі незавершений 
процес виокремлення українців (як і, зрештою, білорусів та росіян) 
із домодерної надетнічної славено-руської (пан-східнослов’ян-
ської) спільноти. Для багатьох із них ця емансипація почалася ще в 
ХІХ столітті, для інших – допіру з проголошенням незалежності у 
1991-му, для декого – щойно тепер, з військовою аґресією Росії в 
Криму й на Донбасі. Суперечливі відповіді на різноманітні 
запитання ілюструють цілком природне відставання емансипації 
ментальної, культурної, психологічної від вимушеної і тому 
швидкої емансипації політичної та мілітарної. 

Серед наведених вище відповідей на «історичні» запитання є 
дві, які вибиваються із поки що панівної (чи, краще сказати, 
переважної) радянської парадигми. Це – позитивне ставлення до 
перемоги українців над московитами під Конотопом та до 
створення УНР. Обидві відповіді продиктовані не лише новими 
знаннями, а й новими обставинами: ще однією російсько-українсь-
кою війною. З цієї ж причини 40% опитаних у тому самому 
дослідженні позитивно оцінили створення в 1929 році ОУН, 43% 
позитивно поставилися до створення УПА (28% – негативно), 57% 
позитивно оцінили Євромайдан (негативно – 31%) і 58% схвалили 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС (25% поставилися 
неґативно) [13, c. 31]. Та чи не найпоказовішим стало прихильне 
ставлення більшості українців (43–46% проти 33–34%) до 
гіпотетичного членства в НАТО [18, c. 44; 24, c. 9]. Цей показник 

                                                            
 Ще два опитування виявили вищу прихильність українців до НАТО, проте 

їхня методологія має певні вади. В одному випадку опитування проводилося лише 
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тим прикметніший, що ще кілька років тому підтримка вступу до 
НАТО не перевищувала кільканадцяти відсотків, тимчасом як проти 
стабільно висловлювалося близько двох третин українців [27]. 

Питання про НАТО, як і про ОУН чи УПА, чи про закриті 
кордони з Росією, – належать до найконтроверсійніших. Проте 
цікаво, що навіть такі гіперідеологічні питання не ділять українців 
однозначно за мовною чи етнічною ознакою. Принаймні половина 
російськомовних українців і щонайменше 15–20% етнічних росіян 
у найсуперечливіших голосуваннях опиняються по боці україно-
мовних українців і, навпаки, приблизно 15–20% українофонів 
опиняються у таких голосуваннях по інший бік від своєї мовно-
етнічної групи [28]. Не менш важливо, що по «українському» та, 
особливо, по «європейському» боці (ці дві позиції часто, хоча й не 
завжди, збігаються) опиняються статистично частіше росіяни 
молодші, освіченіші, заможніші. Зрештою, виразна кореляція між 
віком, освіченістю, заможністю та прозахідною орієнтацією просте-
жується в усіх етнокультурних групах України [24, c. 6, 9; 29]. 

Менш контроверсійні питання – такі, як про почуття патріо-
тизму, підтримку державної незалежності чи, скажімо, визнання 
Голодомору геноцидом українського народу – отримують позитивну 
відповідь з боку обох спільнот, україномовної і російськомовної, хоча 
й тут відмінності зберігаються. Так, патріотами України себе 
декларує 93% українофонів і лише 70% русофонів (14% так не 
вважають, 16% не впевнені); проголошення незалежності сьогодні 
підтримав би 91% україномовців і лише 45% російськомовців (30% не 
підтримали б, 25% вагалися б з відповіддю) [12, c. 8, 13]; 86% 
україномовців вважають Голодомор геноцидом, і лише 48% 
російськомовців поділяють цей погляд (29% його заперечують, і ще 

                                                                                                                                   
серед виборців, тобто політично активних громадян, – серед них 52% висловилися за 
НАТО, 19% – проти. (Більше половини ймовірних виборців за вступ України до 
НАТО // GfKUkraine. – 2014. – 29 вересня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/pages/politics290914.aspx).  

У другому випадку досліджувалися лише великі міста – обласні центри, де 
47% респондентів (проти 29%) підтримали членство України в НАТО. (Ukrainian 
Municipal Survey // International Republican Institute. – 2015. – March [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-05-19 
ukraine national_municipal_survey_march_2-20_2015.pdf). 
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23% не мають однозначної думки) [30, c. 6]. Різниця між обома 
спільнотами досить значна, але практично в усіх питаннях більшість 
русофонів (відносна, а деколи й абсолютна) дотримується тих самих 
поглядів, що й більшість українофонів.  

Тут, власне, й криється головна несподіванка для путінських 
ідеологів, та й не лише для них. Адже чимало західних аналітиків, 
небезпідставно підкреслюючи різноманітні внутрішньоукраїнські 
поділи й суперечності, впритул не хотіли бачити й протилежних, 
інтеграційних тенденцій, зумовлених не етнокультурними чинни-
ками (хоч як інтенсивно їх експлуатувала останні кільканадцять 
років українська олігархічна влада), а чинниками державно-
політичними та громадянськими. 

«Трагічні події 2014 року, – підсумовує ці тенденції Александр 
Осипян, – продемонстрували, по-перше, що Україна все-таки здобула 
власне обличчя (попри збереження ситуації «поміж», у даному 
випадку між ЄС та РФ); та, по-друге, що непомітно (і несподівано для 
багатьох) сформувалася доволі виразна модель української 
ідентичності, яку тою чи тою мірою поділяє більшість громадян і яку 
радикально заперечує багато жителів шахтарського ядра Донбасу 
(контрольованого на сьогодні«ДНР»/«ЛНР»)... Важливу роль у цій 
новій, від долу сформованій ідентичності, відіграє соціальний і 
громадянський компонент, а зовсім не етнічний, мовний чи 
культурний (хоча окремі його елементи й використовуються як 
символічний капітал)... У носіїв цієї нової ідентичності з’явився 
власний проект майбутнього, формування якого почалося на 
Євромайдані» [31, c. 178, 180]. 

Спільний проект майбутнього – це і є те, що здатне об’єднати 
обидві спільноти, на відміну від доволі суперечливого минулого. 
Автор наводить низку причин, чому так багато російськомовних 
українців та етнічно російських громадян України, традиційно 
зараховуваних дослідниками до «носіїв радянської ідентичності» чи 
«людей із несформованою/розмитою ідентичністю», почали свідомо 
себе ототожнювати з новонабутою українськістю. Найголовніша з 
них – громадяни України, активно задіяні в Євромайдані та подаль-
ших подіях, побачили шанс поступово реалізувати у себе привабливу 
європейську модель власними силами, без сподівання чуда від 
усевідаючих вождів. «Російська модель з її покладанням усіх надій на 
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мудрого і владного правителя та з пасивними масами, що пере-
кладають на правителя всю відповідальність, не приваблює більшість 
громадян України. З одного боку, вони усвідомлюють, що Україна не 
має таких ресурсів, як Росія, з іншого – репресивно-заборонний 
характер російської моделі відштовхує найактивнішу частину 
українського населення. Крім того, у свідомості більшості українців 
“СРСР” так і не перетворився в утрачений “золотий вік” – могутній 
інструмент маніпулювання масовою свідомістю» [31, c. 179].  

Александр Осипян цілком слушно дає зрозуміти, що укра-
їнське суспільство формується як спільнота цінностей, і в цьому 
сенсі ані мовно-культурні відмінності всередині цього суспільства, 
ані його мовно-культурні подібності до суспільства російського не 
мають вирішального значення – всупереч тому, що постійно 
повторює Путін і його фахові пропагандисти [32; 33]. При цьому, 
як уже зазначалося, воно залишається досить амбівалентним: 
підтримка української незалежності все ще поєднується в багатьох із 
ностальгією за СРСР; український патріотизм – із почуттям «особли-
вої» близькості до Росії; а визнання цієї країни аґресором – із позірно 
ірраціональним бажанням зберегти з нею звичний бізнес, мовби 
нічого й не трапилося. 

Амбівалентність, як легко помітити, стосується в основному 
стосунків із Росією. В її основі – шизофренічна роздвоєність між 
достатньо раціональним, тверезим розумінням, чим є реальна 
Росія, та – ірраціональною інерційною прив’язаністю до тради-
ційної «православно-східнослов’янської» спільноти, у якій і Росія, 
і росіяни – такі самі міфічні квазісакральні родичі, як і практично 
незнані більшості українців живі білоруси. (За шкалою Боґардуса, 
якою вимірюють рівень ксенофобії у суспільстві, тобто соціальну 

                                                            
 Порівняйте спостереження російськомовної авторки з Харкова: «Російська 

аґресія каталізувала формування політичної нації. Українська ідентичність, яка 
тривалий час асоціювалася з етнічністю, мовою та історичною пам’яттю, стала раптом 
територіальною і політичною і, таким чином, інклюзивною... Для російськомовного 
міського середнього класу, дрібного й середнього бізнесу та інтелектуальних еліт 
Сходу російські антидемократичні тенденції, самоізоляція та дедалі сильніша 
ворожість до Заходу полегшують самоідентифікацію з (потенційно) європейською 
Україною». (Zhurzhenko Tatiana. From borderlands to bloodlands // Eurozine. – 2014. – 
September 19 [Електронний ресурс] Tatiana Zhurzhenko. – Режим доступу: 
http://www.eurozine.com/ articles /2014-09-19-zhurzhenko-en.html). 
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дистанцію до інших етнокультурних груп, росіяни і білоруси 
незмінно виявляються ближчими до українців у їхньому суб’єк-
тивному сприйнятті, ніж представники усіх інших народів. За час 
війни соціальна дистанція до росіян помітно побільшала, завдяки 
чому їх дещо випередили білоруси, проте вони й далі залишаються 
психологічно ближчими для українців, ніж поляки, євреї та німці – 
наступні на шкалі Боґардуса) [18, c. 16]. 

Ці суперечливі настанови належать мовби до різних світів – 
реального, у якому точиться війна і в якому треба займати чітку 
громадянську позицію, та міфічного, вифантазуваного імперськими – 
російськими і радянськими – ідеологами й інтерналізованого 
багатьма українцями в процесі асиміляції. Прощання з цим 
ідилічним світом – тривале й болісне, адже йдеться про важливий 
компонент ідентичності. Звідси – не лише суперечливі, а й ухильні 
відповіді на різноманітні питання, – наприклад, про належність до 
тої чи тої культури. Найбільше (27%) декларують себе належними 
до «слов’янської культури», хоча насправді йдеться тут про 
культуру українсько-російську (українську, як правило, – тради-
ційну; російську – високу й масову). Що ж до культури 
слов’янської – в ширшому, тобто справжньому, ідеологічно не 
спотвореному значенні цього слова, – то українці обізнані з нею не 
більше, ніж із культурою англо-саксонською чи романо-гер-
манською. Тим часом свою належність до культури «русского 
мира» визнає лише 4% опитаних, до радянської культури – 11%, і 
виключно до української – 24%. Ще 25% зголошуються до 
європейської та світової культури [13, c. 22]. 

Висока і, скоріш за все, перебільшена належність до 
«слов’янської», «європейської» та «світової» культур відбиває, 
ймовірно, неготовність значної частини населення ототожнити 
себе з культурою суто українською і, водночас, – небажання 
робити політично «неправильний» вибір на користь культури суто 
російської. Показові, під цим оглядом, відповіді на інше запитання 
– «Чи українська культура (або спосіб життя), на Вашу думку, 
тісніше пов’язані із західними цінностями чи російськими?» 
Ближчими до російських цінностей їх визнали 33% опитаних, до 
західних – 25%, до обох – 9%, ні до тих, ні до тих – 16%, не змогли 
відповісти – 17% [18, c. 33]. Три останні відповіді є своєрідним 
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ухилянням від однозначності, психологічним компромісом між 
переважно російською/постсовєтською реальністю та бажаною й 
сподіваною європейською нормативністю.  

Україна й Росія можуть бути справді однаково совєтизовані, 
тобто подібні за способом життя, проте українці не вважають цей 
спосіб життя нормальним і нормативним і не протиставляють себе 
й своїх цінностей – Заходові. Навпаки, саме західні цінності 
видаються їм ближчими – досить зіставити п’ять перших відповідей 
на запитання «Які цінності Україна поділяє із Заходом?» та «Які 
цінності Україна поділяє з Росією?». У першому списку бачимо 
«права і свободи» (28%), «демократію» (27%), «верховенство 
права» (14%), «повагу до людей» (14%) та «економічний розвиток» 
(12%). У другому списку – «історія та традиції» (46%), «культура» 
(23%), «етнічність» (18%), «релігія і мораль» (15%), «мова» (12%) 
[18, c. 34]. Вибір між Заходом і Росією, таким чином, дедалі 
виразніше усвідомлюється українцями як вибір між цінностями 
модерного громадянського суспільства та цінностями суспільства 
консервативного й архаїчного. Якщо ж узяти до уваги, що при-
хильність до «західного» проекту виразно корелює в Україні з 
молодшим віком респондентів, із більшою освіченістю та кращим 
матеріальним становищем, неважко загалом передбачити динаміку 
змін в Україні, як і долю в ній путінського проекту, заснованого на 
архаїці спільних «ґрунту та крові». 

 

 

Висновки та рекомендації 
 

Події двох останніx років істотно змінили співвідношення полі-
тичних сил в Україні та підтримку для двох принципово відмінних 
цивілізаційних і, зокрема, ідентичністних проектів. Євромайдан 
підштовхнув багатьох людей, особливо молодших та освіченіших, до 
прийняття й утвердження української європейської ідентичності. 
Натомість російська аґресія в Криму й на Донбасі відчутно 
дискредитувала концепції «русского мира» та «євразійської інтеґра-
ції» в очах більшості населення.  

Зміна орієнтацій не тотожна, однак, зміні цінностей. Остання 
відбувається надзвичайно поволі, оскільки передбачає ґрунтовну 
зміну цілого комплексу поглядів, звичаїв, звичок і настанов. 
Декотрі автори, проте, стверджують, що саме ціннісні зміни зумо-



Розділ III. Випробування війною: старі поділи і нові зв’язки…       
 

135 

вили Євромайдан, а почасти й Помаранчеву революцію, і що 
зв’язок між ціннісними змінами та соціально-політичними є 
діалектичним, взаємозумовлювальним [34]. 

Поки що ми не можемо оцінити масштабу суспільних змін, 
тому що часова перспектива все ще занадто обмежена. Проте ми 
можемо приблизно оцінити їхній загальний характер і напрям. 
Зокрема, очевидним є посилення прозахідних орієнтацій (помітне 
не лише у ставленні до ЄС, а й до традиційно демонізованого 
НАТО), – що означає, своєю чергою, зменшення ідентичнісної 
дихотомії у зовнішньополітичному аспекті. У внутрішньополітич-
ному аспекті тим часом очевидним є зникнення іншувальних тропів 
та образів із публічного дискурсу, а точніше – перенесення їх 
переважно на зовнішнього супротивника. У певному сенсі це нагадує 
ситуацію 1991 року, коли і «етнокультурні», і «територіальні» 
українці об’єдналися у майже одностайному голосуванні за 
незалежність – супроти обридлого всім імперського центру. Тоді цей 
консенсус виявився суто опортуністичним і тимчасовим; надто по-
різному уявляли собі майбутню незалежність обидві групи, і надто 
парохіальними виявилися владні еліти, які, замість розбудовувати 
країну на основі того, що було для обох груп спільним, заходилися 
цинічно маніпулювати їхніми незліченними відмінностями. 

Сьогоднішній патріотичний консенсус, спричинений, з одного 
боку, Майданом, а з другого – російською аґресією, може вияви-
тися так само тимчасовим явищем, суто ситуаційним замиренням 
«креолів» та «аборигенів» перед обличчям спільного ворога, але 
може й стати початком ґрунтовнішої суспільної консолідації – 
залежно від здатності обох груп до компромісів і поступок, 
розуміння проблем другої сторони та ефективного використання 
соціального капіталу, зокрема, капіталу взаємоповаги і взаємо-
довіри, накопиченого під час війни. Українці зробили поки що 
лише перший крок у цьому напрямі; подальший успіх залежить від 
інституційно-правових, економічних та інших реформ, від спіль-
них зусиль недержавних і державних акторів. 
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РОЗДІЛ IV. 
МОВНИЙ АСПЕКТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: 
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Соціокультурні трансформації та 
 їхній мовний аспект 

 
Соціокультурними трансформаціями називають докорінні зміни 

структури та функціонування суспільства, які водночас означають 
радикальні зміни в способі життя його пересічних членів. Власне, такі 
зміни частіше називають не соціокультурними, а соціальними 
трансформаціями, маючи на увазі, що вони означають «перебудову 
всіх аспектів життя, від культури до соціальних стосунків, від 
політики до економіки, від того, як ми думаємо, до того, як живемо» 
[1, с. 59]. Зазвичай такі трансформації є наслідком або наукових чи 
географічних відкриттів, що змінюють спосіб виробництва та/чи 
споживання важливих продуктів, та, відповідно, обсяг знань і вмінь 
багатьох членів суспільства, або ж революцій чи війн, що змінюють 
соціальний статус і спосіб життя певних груп. Докорінні зміни, що їх 
можна простежити за «об’єктивними» соціально-економічними 
показниками діяльності суспільства, виявляються також у функціо-
нуванні інституцій, тобто перетворенні чинних і/або постанні нових, 
та повсякденному житті й уявленнях людей, які сприймають ці зміни 
(нерідко перебільшуючи їхній масштаб і наслідки). Зміни в жодному 
разі не є одномоментними й однорідними: починаючись у певних 
соціальних групах певних країн, вони з часом поширюються на інші, 
але не конче досягають тієї самої всеохопності й радикальності. Чи не 
наймасштабнішою соціокультурною зміною останніх кількох століть 
розвитку людства є так звана модернізація, визначальними рисами 
якої є «такі глибокі трансформаційні процеси, як секуляризація та 
раціоналізація суспільного життя й інституцій, лібералізація 
економіки, індивідуалізація соціальної поведінки, націоналізація 
політики й держави та індустріалізація технології». Оскільки 
модернізаційна трансформація найраніше почалася й найдалі 
просунулася в країнах, що дістали назву Заходу, то в інших частинах 
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світу її переважно сприймають як поширення західного способу 
життя, вестернізацію [2, с. 273]. 

Головні трансформації сучасної доби зумовлені радикальними 
змінами в технологіях виробництва й поширення інформації та не 
менш радикальним збільшенням дальності й швидкості пере-
міщення людей, товарів і тієї-таки інформації. Ці зміни, з одного 
боку, привели до постання нового типу суспільства, що його різні 
автори називають інформаційним, мережевим або суспільством 
знання, тобто суспільства, в якому інформація/знання відіграє 
набагато більшу роль, ніж на попередніх етапах розвитку людства, 
що означає також набагато більший вплив суспільних груп, 
безпосередньо причетних до творення, поширення та зберігання 
знання, насамперед фахівців з інформаційних технологій і масових 
комунікацій. З другого боку, транскордонна мобільність оберну-
лася транснаціональною пов’язаністю та наднаціональною коорди-
нацією, тобто більшим впливом міжнародних політичних, бізнесових 
та інших організацій і меншою спроможністю національних держав 
контролювати й спрямовувати життя своїх громадян [1; 3; 4].  

До цих, започаткованих на Заході, але нині поширених прак-
тично на весь світ, змін, званих, відповідно, інформатизацією та 
глобалізацією, в окремих реґіонах додаються інші трансформації, 
котрі почасти є місцевими відповідями на глобальні виклики. 
Наприклад, нинішній етап розвитку Пакистану один із дослідників 
схарактеризував як поєднання трансформаційних процесів «модер-
нізації, коренізації та ісламізації» [5]. Європа переживає процес 
наднаціональної економічної та політичної інтеґрації, що не лише 
сягає все більшої глибини, а й охоплює дедалі ширші території, 
зокрема, завдяки приєднанню до цього процесу країн східної 
частини континенту, котрі водночас трансформуються з комуніс-
тичних диктатур у ринкові демократії. А на пострадянському прос-
торі до зміни суспільного ладу додалася зміна геополітичного 
устрою: на місці тоталітарної імперії постала низка більш чи менш 
демократичних і більш чи менш національних держав. Водночас 
усередині окремих реґіонів і країн можна зауважити істотні 
відмінності в трансформаційному досвіді різних суспільних груп, 
що неоднаковою мірою залучені до процесів змін і, отже, неод-
наково їх сприймають. Скажімо, хоча масштабна міґрація останніх 
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десятиліть радикально змінила демографічний склад і культурний 
ландшафт західних країн, як-от Австралії, робітники набагато 
частіше стикаються з міґрантами в своїх житлових кварталах і 
трудових колективах, ніж заможні верстви, для яких багатокуль-
турний досвід нерідко обмежується споживчою культурою, не 
зачіпаючи ключових аспектів їхнього життя [6, с. 6]. 

Мовний аспект глобалізаційної трансформації виявляється 
головно в більшому вживанні та поцінуванні мов, що є засобами 
транснаціональної комунікації, – насамперед англійської, а в 
певних частинах світу також інших мов колишніх імперій і 
традиційних lingua franca, – що нині дедалі активніше конкурують 
у різних суспільних ділянках із раніше монопольною там націо-
нальною (державною) мовою. Крім того, інформатизація та 
пов’язаний із нею інший складник переходу до постіндустріального 
суспільства – зростання ролі надання послуг порівняно з вироб-
ництвом товарів – підвищує роль комунікації в економіці й 
вартість мовних знань на ринку праці. Вільне знання мови перестає 
бути передусім визначником територіально окресленої ідентич-
ності й дедалі більше стає товаром, що вможливлює доступ до 
глобалізованого ринку виробництва та споживання [7; 8]. Втім, 
підвищення ринкової вартості мовних знань аж ніяк не рівномірне: 
найдорожче цінується знання англійської та інших мов глоба-
лізованої економіки й культури. При цьому велика кількість уже 
наявних носіїв певної мови, тобто тих, що говорять нею від 
дитинства або з певних причин вивчили на пізніших етапах життя, 
сприяє вживанню цієї мови в транснаціональній комунікації, а 
отже, спонукає вивчати її також інших учасників цієї комунікації, 
таким чином іще збільшуючи кількість мовців [9]. 

 
Напрями мовної трансформації  

в пострадянській Україні 
 

Для сучасного українського суспільства ці зміни означають 
більшу важливість англійської та російської як головних мов 
світової та пострадянської комунікації, відповідно. Хоча мовний 
аспект глобалізації зазвичай сприймають як світове поширення 
англійської мови, більшість населення країн колишнього СРСР усе 
ще знає її погано або не знає взагалі, тому в транснаціональній 
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комунікації переважно використовує досить добре знану й тради-
ційно вживану російську, масовому засвоєнню якої в цих країнах 
сприяє насамперед її дальше вживання великими та впливовими 
групами традиційних носіїв, тобто етнічних росіян та засимільо-
ваних за імперських часів членів інших груп. Водночас, постання 
незалежної України збільшило суспільну роль і ринкову вартість 
української мови, насамперед завдяки її статусові як єдиної 
державної, тобто, в принципі, обов’язкової до вживання принаймні 
в державному секторі. Крім цієї прагматичної (або, за вживаним у 
соціолінґвістиці терміном, інструментальної) мотивації, вивченню 
та вживанню української мови сприяє ідеалістична (інтеґративна), 
тобто бажання багатьох громадян України «повернутися» до 
предківської мови чи «навернутися» до національної [10]. Таким 
чином, два напрями соціокультурної трансформації – спрощено 
кажучи, глобалізаційний і націоналізаційний – у мовному аспекті 
великою мірою суперечать один одному. А отже, аналіз мовних 
змін в українському суспільстві за роки незалежності допоможе 
з’ясувати, який із цих напрямів виявився важливішим, тобто 
більше вплинув на загальний результат. 

У цьому дослідженні я аналізую зміни в трьох головних 
складниках української мовної ситуації: мовній політиці держави, 
вживанні мов у різних суспільних ділянках та мовних уявленнях 
громадян. Маючи на меті оцінити радикальність пережитої за роки 
незалежності трансформації, я не розглядатиму перебігу змін 
протягом усіх цих років, а порівнюватиму початковий і кінцевий 
стан, але водночас додам кілька проміжних точок, аби з’ясувати 
вплив двох потенційно трансформаційних подій: по-перше, 
Помаранчевої революції, а по-друге, Євромайдану й російської 
аґресії, що почалася відразу після його перемоги. Порівняння 
робитиму за певною сукупністю параметрів, вибір яких зумов-
лений і моїми уявленнями (ясна річ, спертими на праці інших 
науковців) про їхню важливість для характеристики мовної 
ситуації, і наявними емпіричними даними. В деяких випадках 
кількісних даних для початкового стану немає, зокрема, через брак 
соціологічних досліджень масових практик та уявлень. Тому я 
вдаватимуся до трохи пізніших даних (наприклад, перших років 
незалежності, замість останніх років СРСР) або ж покладатимуся 
на власні й чужі (опубліковані в різних медіях) спостереження. 
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З огляду на очевидні відмінності між різними частинами 
України я наводитиму показники не тільки для всієї країни, а й для 
окремих макрорегіонів, спираючись на чотирикомпонентну струк-
туру, котра найкраще відбиває ґрадації співвідношення української 
та російської мов: Захід, Центр, Схід/Південь та Донбас/Крим. Я 
дотримуюся традиційного окреслення Заходу (Волинська, Рівненсь-
ка, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська й 
Чернівецька області) та Центру (Хмельницька, Вінницька, Жито-
мирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, 
Кіровоградська області й місто Київ), але відступаю від традиції в 
поділі решти країни. Виокремлювані зазвичай Південь і Схід 
містять дуже відмінні в сенсі поглядів на мовну політику території, 
тому я відділяю радикально налаштовані проти реальної чи гаданої 
українізації Донбас (Донецька та Луганська області) та Крим, а всі 
інші області Півдня й Сходу (Одеську, Миколаївську, Херсонську, 
Запорізьку, Дніпропетровську й Харківську) об’єдную в макро-
реґіон, якому даю умовну назву Південь/Схід. Саме такого поділу 
я дотримувався в своїх працях останніх років, тому зроблені там 
висновки про динаміку мовної ситуації в окремих макрореґіонах 
можу використати в цьому дослідженні. 

 
Державна політика 

 

Найочевидніші зміни сталися в державній політиці. Якщо 
радянський режим від 1930-х років сприяв, насамперед, вивченню 
та вживанню російської мови, навіть у «національних» респуб-
ліках, то влада незалежної України надає явну перевагу українсь-
кій мові. Це відбивається, по-перше, у правовому статусі мов.Хоч 
російська мова й не мала в СРСР (крім короткого періоду перед 
його розпадом) формального статусу, фактично вона виконувала 
роль державної мови всього Союзу й однієї з двох, поряд із 
титульною, офіційних мов кожної республіки. Натомість у постра-
дянській Україні єдиною державною мовою є українська, тоді як 
російська довгий час була однією з мов меншин, а 2012 року 
одержала статус реґіональної мови на територіях її поширення (які, 
відповідно до встановленого законом критерію поширення, 
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охоплюють усі області Сходу/Півдня та Донбасу / Криму). Хоча 
реґіональний статус надає великі можливості для вживання мови 
на відповідній території, він явно нижчий за державний статус 
української, до того ж його надано не тільки російській мові, а й 17 
іншим, набагато менш поширеним, хай для них цей статус і обме-
жується порівняно невеликими територіями. Статусний пріоритет 
української мови як єдиної державної підтримує більшість громадян 
(див. нижче), тому його, найімовірніше, буде збережено в новій 
редакції Конституції, навіть якщо вона радикально відрізнятиметься 
від чинної в деяких інших аспектах. Незворотність зміни статусного 
співвідношення мов дає підстави вважати цю зміну одним зі 
складників соціокультурної трансформації. 

Відповідно до правового статусу, саме українська мова пере-
важно вживається в державному секторі – органах державної влади, 
закладах освіти й культури, державних медія тощо. Це означає, з 
одного боку, що знання цієї мови є, в принципі, обов’язковою 
вимогою до кандидатів на посади в державних установах, тобто 
чинником соціальної мобільності – а це, своєю чергою, сприяє 
бажанню громадян її вивчати. З другого боку, використання держав-
ної мови в публічному просторі, облаштуванням якого переймаються 
головно державні й муніципальні органи, сприяє її сприйняттю як 
головної мови не лише держави, а й країни. Це сприйняття 
посилюється через установлений державою обов’язок уживання 
державної мови також у деяких недержавних практиках (медійних 
програмах, рекламі, різноманітних формах, інструкціях та інших 
документах). Водночас уживання в престижних недержавних ділян-
ках ще більше посилює роль української як мови соціальної мобіль-
ності, якою вона майже не була за радянських часів. 

Державне сприяння допомагає позбавити українську мову 
статусу «низької», проте воно не досить активне, щоби зробити її 

                                                            
 Крім АРК і всіх областей Донбасу та Сходу/Півдня, щодо російської мови 

указаний у законі критерій поширеності (люди, які вважають цю мову рідною, 
мають становити не менш як 10% населення відповідної адміністративно-терито-
ріальної одиниці) задовольняють також три області та низка міст у Центрі й навіть 
кілька міст на Заході, але там місцеві ради не проголошували її реґіонального 
статусу. Це відповідало настроям не лише більшості депутатів, а й більшості 
мешканців, наскільки можна судити з публікованих заяв та результатів опитувань. 
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однозначно «високою». По-перше, навіть в органах державної 
влади не цілком забезпечується відповідне законодавчим нормам 
уживання державної мови. В багатьох органах її вживають лише на 
письмі, тоді як в усному спілкуванні чиновники говорять пере-
важно російською навіть із тими відвідувачами, що звертаються до 
них українською. Хоча це особливо характерно для тих реґіонів, де 
російська є мовою переважної більшості населення, навіть у 
центральних органах влади дозволяють обіймати посади – аж до 
найвищих – людям, що не володіють українською і тому завжди чи 
переважно говорять російською, демонструючи цим необов’я-
зковість української мови та норм закону, що вимагають її вжи-
вати. Таку неповну україномовність демонструють і працівники 
інших державних установ, яких за це ніхто не звільняє і не 
карає, оскільки для підготування документів державною мовою 
досить мати грамотних і озброєних відповідними комп’ютер-
ними програмами клерків, тоді як начальник може знати мову 
лише пасивно. Це суттєво підважує роль мовної компетенції як 
чинника кар’єрного успіху [11].  

По-друге, вимоги держави щодо вживання української мови в 
недержавних практиках не досить суворі, щоб забезпечити її 
переважання над російською, тим паче що й ці вимоги далеко не 
завжди виконуються. Наприклад, навіть коли закон вимагав не 
менш як 75 відсотків української мови в добовому мовленні 
загальнонаціональних телеканалів та радіостанцій, у прайм-таймі 
переважали програми російською (або двома мовами з перевагою 
російської), а українську «відсували» в менш популярні часові 
проміжки. А від часу ухвалення мовного закону 2012 року ці 
вимоги скасовано, тож телеканали й радіостанції визначають мови 
своїх програм на власний розсуд, що призвело до суттєвого 
збільшення частки російської [12]. Водночас, влада не вдалася до 
активних підтримчих дій щодо української мови, як-от податкових 
пільг для виробників книжок, газет, фільмів, пісень тощо. Ясна річ, 

                                                            
  Співіснування в мовній практиці певного суспільства чи окремої групи 

«високої» та «низької» мов (чи, ширше, мовних різновидів), першу з яких зазвичай 
уживають в офіційних та інших престижних ділянках, а другу – головно в приватному 
спілкуванні, має назву диґлосії. (Ferguson C. A. Diglossia  / C. A  Ferguson // Word. – 
1959. – Vol. 15. – P. 325 – 340). 
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явна перевага російської мови в багатьох регіонах і суспільних 
ділянках підважує сприйняття української як панівної мови країни, 
тому українські громадяни й чужинці бачать її радше двомовною, 
нерідко вважаючи російську мову важливішою для повсякденної 
комунікації та соціальної мобільності (див. нижче). 

Щодо інших мов, то Українська держава досить радикально 
відрізняється від СРСР, з одного боку, прихильним чи принаймні 
толерантним ставленням до публічного вживання мов меншин, а з 
другого, заохоченням вивчення міжнародних мов, насамперед 
англійської. На відміну від комуністичного режиму, що від 1930-х 
років, по суті, забороняв інституційне використання інших мов, крім 
російської та відповідної титульної, демократична влада незалежної 
України сприяє чи принаймні не заважає вживанню низки мен-
шинних мов в освіті, мас-медія, культурі та інших ділянках, не 
дозволяючи водночас територіальних автономій за етнічною ознакою. 
Щоправда, задекларовану політику сприяння «національному від-
родженню» всіх етнічних груп влада реалізувала далеко не повністю: 
і через брак коштів, і через підозру, що етнокультурна діяльність 
може стимулювати сепаратизм [13; 14; 15]. Мовний закон 2012 року 
надав меншинним мовам набагато більші можливості публічного 
вживання на територіях їх поширеності (до того ж визначених за 
дуже ліберальним критерієм), хоча щодо більшості з мов, формально 
проголошених реґіональними, не було зроблено жодних практичних 
кроків до розширення їхнього вжитку. Крім російської, закон змінив 
реальне становище лише угорської та румунської/молдовської мов, 
уже й до того досить активно вживаних у деяких районах Закарпаття 
та Буковини, відповідно. 

Посттоталітарне відкриття України до зовнішнього світу озна-
менувалося також зміною політики щодо вивчення чужоземних 
мов, передусім англійської, що її держава таким чином визнала 
найпотрібнішою для міжнародної комунікації. Влада не лише 
суттєво збільшила тривалість та інтенсивність вивчення цих мов, а 
й зробила їх знання передумовою вступу на деякі спеціальності у 

                                                            
 Серед нечисленних винятків в Україні варто назвати насамперед уживання в 

освіті й деяких інших ділянках мов двох меншин, що компактно живуть на своїх 
традиційних землях, але після повоєнної зміни кордонів опинилися поза межами 
етнічної батьківщини: угорської в Закарпатті та румунської – в Буковині. 
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вишах, здобуття наукових ступенів та обіймання певних посад, 
посиливши цим інструментальну спонуку їх вивчати. Після 
Євромайдану нова прозахідна влада стала особливо активно наго-
лошувати важливість знання англійської мови, що його високі 
посадовці демонструють також на власному прикладі [16]. Втім, 
державні спонуки навряд чи є такими сильними, як ринкові, тобто 
можливість одержати добру працю в Україні чи за кордоном, та 
відкриті після падіння «залізної завіси» подорожувати світом. Та й 
належні умови для вивчення мов держава створила далеко не 
всюди, тож більшість охочих її вивчити мусять шукати нагоди в 
приватному секторі, котрий активно відгукнувся на стрімке 
збільшення попиту. 

 
Вживання мов у різних ділянках 

 

Аналіз мовних практик потверджує зроблений вище висновок 
про обмеженість трансформації суспільних ролей української та 
російської мов. На жаль, питання про те, які мови респонденти 
вживають у різних практиках, соціологи почали ставити лише від 
середини 2000-х років, тому порівняти нинішній стан із початковим, 
пізньорадянським, немає змоги. Обмежуся характеристикою сучасної 
ситуації за результатами опитування, яке провів у вересні 2014 року 
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) – уже без Криму, 
але ще з Донбасом, зокрема, й тими територіями, що опинилися під 
контролем сепаратистів. У Табл. 1 наведено загальнонаціональні та 
макрореґіональні результати для кількох важливих практик публіч-
ного й приватного мововжитку, при цьому задля порівнянності 
ситуації в різних реґіонах і різних ділянках вилучено відповіді «не 
стосується» та «важко відповісти». Як будь-які відповіді респон-
дентів, наведені в Таблиці цифри відбивають не реальний стан 
мововжитку, а репрезентацію «того, як є» з огляду на уявлення про 
«те, як має бути», іншими словами, реальність, модифіковану відпо-

                                                            
 Польовий етап дослідження тривав від 12 до 21 вересня 2014 року. Опитано 

2035 респондентів. Статистична похибка для всієї вибірки не перевищує 3,3%. 
Опитування стало можливим завдяки ґрантові Канадського інституту українських 
студій Альбертського університету (з Вічного фонду імені родини Стасюків). 
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відно до настанов. Тому насправді частка української мови може 
бути дещо меншою від указаної в Таблиці, а російської, відпо-
відно, більшою. Це відхилення може бути різним у різних регіо-
нах, відповідно до їхніх мовних настанов, але воно навряд чи 
суттєво відрізняється від однієї практики тих самих респонден-
тів до іншої, тому порівняння показників для різних практик дає 
змогу побачити, де люди більше схильні говорити українською 
мовою, а де – російською. 

Наведені цифри потверджують не лише разючі відмінності 
між макрореґіонами, а й великий розрив між правовим статусом 
мов та їх реальним уживанням. Цей розрив помітний навіть у тій 
ділянці, де це вживання чітко реґламентовано законом: спілкуванні 
громадян із чиновниками в державних установах. Якщо в 
південно-східній половині країни громадяни, відповідно до мовно-
го закону 2012 року, формально мають право вибирати в 
спілкуванні з чиновниками російську, і більшість справді воліє 
саме її, то на решті території, де російська не має реґіонального 
статусу, закон чітко вимагає вживання української. Проте ця 
вимога більш-менш дотримується лише на переважно україномо-
вному Заході, а от у двомовному Центрі аж третина респондентів 
визнають, що звертаються до чиновників російською принаймні 
не рідше, ніж українською. Таке масове порушення закону 
свідчить не тільки про небажання державних службовців напо-
лягати на його дотриманні (в багатьох випадках саме чиновники 
вибирають російську, а відвідувачі охоче або вимушено пого-
джуються). Не менш важливою причиною є неготовність вели-
кої частини громадян визнавати українську єдиною прийнятною 
мовою спілкування з державою – попри її статус як єдиної 
державної, котрий вони, треба розуміти, або не вважають 
адекватним, або наділяють радше символічним, аніж комуніка-
тивним змістом (див. нижче). Ясна річ, порівняно з радянськими 
часами, коли спілкування громадян із чиновниками всюди, крім 
західних областей, відбувалося переважно російською, ситуація 
суттєво змінилася, проте на зміну пануванню російської мови 
прийшло не панування української, а реальна, хоч і не конче 
рівноправна, двомовність. 
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Таблиця 1.  
Мововжиток у різних публічних і приватних практиках  
(опитування КМІС у вересні 2014 року, у відсотках;  

відповіді «не стосується» та «важко відповісти» вилучено) 
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Мова 
спілкування з 
чиновниками 

Україна 34,2 14,5 12,6 15,7 22,6 0,4 
Захід 87,6 7,4 3,5 1,5 0 0 
Центр 39,1 28,4 18,9 7,3 6,2 0 

Схід/Південь 8,4 11,7 14,4 26,4 37,7 1,3 
Донбас 0 0,9 8,8 32,3 57,7 0,3 

Мова 
спілкування на 

роботі 
(навчанні) 

Україна 20,1 14,0 21,3 20,1 24,3 0,3 
Захід 73,4 15,4 9,0 2,2 0 0 
Центр 18,8 29,3 32,6 12,8 6,4 0,2 

Схід/Південь 3,3 6,0 19,6 30,9 39,6 0,7 
Донбас 0 0 16,6 31,5 51,7 0,3 

Мова 
користування 
Інтернетом 

Україна 5,5 8,7 37,3 20,2 27,9 0,5 
Захід 16,9 23,6 49,2 8,7 1,6 0 
Центр 3,7 11,6 55,3 18,2 11,1 0,3 

Схід/Південь 2,8 1,1 29,9 27,1 38,5 0,6 
Донбас 0,4 0 8,7 25,3 64,4 1,2 

Мова 
спілкування в 

родині 

Україна 33,5 11,5 14,8 15,9 24,1 0,2 
Захід 89,0 3,8 4,3 2,2 0,7 0 
Центр 37,8 23,2 18,4 12,7 8,0 0 

Схід/Південь 7,3 9,5 20,2 22,0 40,5 0,5 
Донбас 0,3 0,3 10,9 29,2 58,7 0,6 

Бажана мова 
спілкування 

дітей 

Україна 30,9 12,4 37,8 7,1 11,4 0,4 
Захід 81,1 7,9 10,7 0,2 0 0 
Центр 35,9 25,0 34,7 3,2 1,1 0,2 

Схід/Південь 6,2 7,9 51,7 10,3 23,0 0,9 
Донбас 0 0 54,4 18,0 26,9 0,6 

 

Але якщо у звертанні до чиновників громадяни загалом усе-таки 
надають перевагу державній українській мові над позбавленою цього 
статусу російською, то в спілкуванні на роботі (чи для студентів, 
навчальному закладі) російська мова, як визнають респонденти, й 
далі істотно переважає. Лише на Заході переважна більшість 
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людей використовує українську, в Центрі спостерігається двомов-
ність із перевагою української, а в інших двох макрорегіонах, по 
суті, монопольно панує російська. Оскільки велика частина людей 
працює в державних установах або вчиться в державних вишах, то 
вживання в цих регіонах української мови щонайбільше «порівну» 
з російською означає, що навіть у державному секторі державна 
мова не має пріоритету над регіональною, – як, власне, не мала й 
до 2012 року, коли російська формально була лише мовою меншини 
(водночас величезна перевага російської може пояснюватися також 
тим, що респонденти указують не ту мову, яку вживають під час 
виконання своїх службових обов’язків, а ту, якою неформально 
спілкуються з колегами). Крім ліберальної політики держави, яка 
не наполягає на дотриманні закону навіть там, де він чітко вимагає 
вживання української мови, збереження позицій російської зумов-
люється поширеним уявленням про її більшу корисність для 
успішної кар’єри та пошуку потрібної інформації (в широкому 
сенсі, що охоплює роботу, громадську активність і навіть розваги).  

Це уявлення переконливо демонструють показники вживання 
мов у користуванні Інтернетом – практиці, в якій більшість 
україномовців поєднують дві мови, а більшість російськомовців 
обмежуються однією, російською (можна припустити, що в обох 
групах частина людей більшою чи меншою мірою використовує 
також англійську, хоч головною мовою інтернет-комунікації вона є 
для дуже небагатьох). Не дивно, що в цій питомо трансна-
ціональній і майже не підконтрольній державному реґулюванню 
ділянці націоналізаційна трансформація в бік української мови 
виявляється набагато слабшою за глобалізаційну трансформацію, 
котра підтримує перевагу російської. Хоча ця перевага трохи 
зменшується мірою поширення Інтернету на переважно україно-
мовні села та збільшення інформаційної потужності україно-
мовного сегмента мережі, йому все ще важко конкурувати з 
російськомовним, твореним зусиллями користувачів Росії, України 
та інших пострадянських країн. 

Проте зміна комунікативної практики в бік посилення частки 
української мови може бути зумовлена не тільки тиском держави, а 
й власними настановами громадян, тобто їхнім уявленням про 
доречність уживання саме цієї мови. Якщо російську мову виби-
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рають, зокрема, за її гадану комунікативну ефективність, то 
перевагою української є її ідентифікаційна відповідність: цю мову 
більшість українців уважають рідною (див. нижче), і багато хто з 
огляду на це уявлення робить зусилля, щоби перейти на спілку-
вання лише чи бодай почасти цією мовою в усіх або деяких 
практиках спілкування. Ця тенденція виявляється насамперед там, 
де вибір особи найменше обмежений преференціями інших людей 
та усталеними нормами міжособового спілкування, тобто в родині 
(іншою практикою з мінімальним зовнішнім тиском є медійне 
споживання, але там, як щойно зауважено, даються взнаки мірку-
вання комунікативної ефективності). Як показують наведені в 
таблиці показники, в родинному спілкуванні люди використовують 
українську мову так само часто, як і в спілкуванні з чиновниками – 
не лише в Україні загалом, а й кожному макрорегіоні зокрема, 
тому для цієї практики теж характерний поділ на переважно 
україномовну західно-центральну частину й переважно російсько-
мовну південно-східну. Це означає, що й без огляду на державу 
громадяни воліють говорити радше українською мовою, ніж 
російською – схильність, яку вони не можуть повною мірою 
зреалізувати на роботі й у медійному споживанні, де преференції 
інших людей чи мовний профіль доступних джерел інформації та 
розваг спонукають багатьох україномовців уживати російську [17]. 

Цю схильність потверджує також велика перевага української 
мови у відповідях на запитання про те, якою мовою респонденти 
хотіли б, щоб говорили їхні вже народжені або майбутні діти. 
Щоправда, дуже велика частка відповідей на користь поєднання двох 
мов навіює думку, що багато респондентів сприйняли це як запитання 
радше про бажану мовну компетентність, аніж повсякденну практику. 
Але й за такого сприйняття більшість мешканців Заходу й Центру 
воліли би бачити своїх дітей винятково чи переважно україно-
мовними, тоді як на Сході/Півдні й Донбасі принаймні половина 
висловлюється за більш-менш рівне співіснування двох мов (як 
щойно зауважено, вони могли мати на увазі радше однаково добре 
знання, а не однаково часте вживання). Ця асиметрія зумовлена тією-
таки роллю української як національної та, для більшості людей, 
рідної мови, яку всі в Україні мають знати й завжди чи принаймні 
інколи вживати. Власне, уявлення про таку роль почасти спирається 
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на культивований ще від радянських часів постулат про нерозривний 
зв’язок мови й національності, але в незалежній Україні застосування 
цього постулату вже не обмежує настанова режиму на безумовний 
пріоритет російської мови. Тому тепер це застосування спонукає 
людей з українською ідентичністю говорити українською мовою, 
хоча, як уже вказано, цю націоналізаційну зміну обмежують мірку-
вання комунікативної ефективності. 

Запитання про мову спілкування з родиною – одне з неба-
гатьох, що їх соціологи ставили впродовж багатьох років, тому в 
цьому аспекті можна простежити зміну від початків незалежності 
до недавнього часу. Щоправда, результати різних серій досліджень 
указують на дещо різні тенденції, що почасти пов’язано з нюан-
сами формулювання запитань і можливих відповідей. Щорічні 
опитування Інституту соціології НАНУ демонструють радше 
флуктуацію частки респондентів, котрі відповідають, що спіл-
куються вдома переважно українською: 2013 року вона була майже 
такою самою, як і 1992-го (39% проти 37%), хоча в окремі роки 
піднімалася на кілька відсотків вище. Головною зміною в цій серії 
є зменшення приблизно на 10% частки респондентів, що заявляють 
про спілкування обома мовами «залежно від обставин» (від 32% 
1992-го до 23% 2013-го), із відповідним збільшенням відсотка тих, 
що визнають уживання переважно російської (від 29% до 38%) 
[18]. Натомість в опитуваннях Центру імені Разумкова, де 
респондентів просили вказати одну мову, якою вони переважно 
спілкуються в побуті, частка респондентів, які називають 
українську, суттєво зросла: ще на початку 2000-х років їх було на 
3% менше, ніж тих, хто заявляв про спілкування переважно 
російською, а вже 2011-го стало на 8% більше (53% проти 45%). 
На думку соціологів центру, переламним моментом стала 
Помаранчева революція, після якої почалося зміцнення позицій 
української мови, котре, згідно з цією інтерпретацією, не припи-
нилося навіть за президентства Януковича, коли влада переймалася 
насамперед підвищенням статусу російської [19]. Твердження про 
поступове зростання частки громадян, що спілкуються українською, 
узгоджується з моїм власним висновком (спертим на результати 
опитувань КМІС 2006 та 2012 років) про більшу україномовність 
молодшого покоління, порівняно зі старшими, яке є одним з 
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індикаторів і водночас чинників поступової зміни мовного ланд-
шафту України в бік титульної мови [20]. 

Дані про вживання інших мов не можна здобути з загально-
національних опитувань, бо там вони завжди перебувають у межах 
статистичної похибки. Репрезентативних регіональних опитувань 
із цього питання майже не проводилося, тому про поширеність мов 
меншин можна судити хіба що за результатами переписів та 
статистичною інформацією з окремих ділянок, насамперед освіти. 
Проте в переписах громадяни вказують рідну мову, тож міру її 
відповідності вживаній у повсякденному житті усе одно треба 
з’ясовувати за даними про інституційне вживання чи за спостере-
женнями самого життя. Скажімо, хоча й серед кримських татар, і 
серед угорців та румунів понад 90% назвали рідною мову своєї 
групи, члени першої групи вживають переважно російську мову, 
адже в місцях депортації не мали належних умов для вивчення 
мови предків, та й після повернення до Криму нею навчалася 
невелика кількість кримськотатарських дітей, і тільки в початкових 
класах. Натомість угорці та румуни мали неперервну історію не 
лише компактного життя на предківських землях, а й переважного 
вживання мови своєї групи в освіті й повсякденному житті, до 
якого з падінням «залізної завіси» додалася можливість вільно 
споживати нею медійні продукти та спілкуватися під час поїздок 
до країни з відповідною мовною більшістю [15]. Ці дві групи 
вирізняються на тлі інших етнічних меншин України, в яких 
далекосяжна мовна асиміляція радянських часів зберігається або 
навіть посилюється, оскільки молодь переважно здобуває освіту 
українською або російською мовою, а мову предків не вивчає 
навіть як предмет. 

Водночас глобалізаційні процеси призвели до радикального 
підвищення рівня знання та вживання мов інших країн, які відкри-
вають кращі можливості для праці й відпочинку, тобто насамперед 
англійської. Хоча люди можуть перебільшувати свою здатність 
говорити якоюсь престижною мовою, результати соціологічних 
опитувань демонструють великі зміни проти радянських часів, 
коли абсолютна більшість мешканців України та інших частин 
імперії знали чужі мови в кращому разі «зі словником». В 
опитуванні 2015 року майже третина респондентів заявили, що 
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володіють однією з перелічених чужоземних мов «в обсязі, 
достатньому для спілкування на побутовому рівні», із них 20% 
назвали англійську, 6% – польську й 5% – німецьку [21]. Можна 
припустити, що більшість із цих людей застосовує вивчені мови в 
роботі, навчанні й/або медійному споживанні поряд із панівними 
там українською та російською, а також спілкується ними за 
кордоном, куди українці тепер значно частіше, ніж за комуністич-
ного режиму, їздять на працю, навчання чи відпочинок. Тобто хоча 
українське суспільство залишається, по суті, двомовним, дедалі 
більше його членів знають і вживають три або й більше мов. 

 
Мовні уявлення громадян 

 
Серед багатьох мовних уявлень, про які соціологи зібрали 

більш чи менш докладну інформацію, я зупинюся, по-перше, на 
тих, про які йшлося в опитуваннях різних років. Тож можна робити 
певні висновки про зміни за час незалежності, а по-друге, тих, на 
які я вже посилався в попередніх секціях, пояснюючи державну 
політику та практику мововжитку. Почну з уявлення, яке 
відповідає обом цим критеріям: про українську як рідну мову 
(майже) всіх етнічних українців, а отже, більшості громадян 
України загалом. Від перших років незалежності соціологи запи-
тували респондентів про їхню рідну мову, тож можна впевнено 
сказати, що за два десятиліття вибір рідної мови не зазнав значних 
змін. Зокрема, в щорічних опитуваннях Інституту соціології  
НАН України відсотки респондентів, що назвали українську та 
російську мови, коливалися загалом у межах похибки, хоча 
перший показник, зрештою, виріс поза ці межі: від 62% 1992 року 
до 66% 2012-го (при цьому частка російської мови зменшилася від 
35% до 32%) [18, с. 579]. Цей показник лише незначно відрізнявся 
від установленого переписами населення 1989 та 2001 років, де 
українську назвали рідною 64,7% та 67,5 громадян України, 
відповідно. В обох переписах українську мову назвала рідною 
переважна більшість тих, хто задекларував українську національ-
ність (89,0% та 86,8%, відповідно), хоча зростання частки етнічних 
українців відбувалося й, можна припустити, далі відбувається 
швидше, ніж окреслених за рідною мовою україномовців. 
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На перший погляд, цей аспект мовних уявлень трансформації 
не зазнав: зберігається сформована ще за радянських часів схиль-
ність уважати рідною мову своєї національності, хоч і з поправкою 
на поширену невідповідність обох показників мовній практиці, 
який спонукає частину російськомовних українців визнавати 
рідною не українську, а російську. Ця поправка особливо значна в 
тих реґіонах, де російська мова панує в усіх суспільних ділянках, 
насамперед у Криму й на Донбасі, де на переписі 2001 року 
назвали українську мову рідною менш ніж половина тих, хто 
вважав себе етнічним українцем [22]. Проте позірна незмінність 
переважного пов’язування мовної ідентичності з етнічною прихо-
вує пострадянську зміну в критеріях визначення їх обох, тобто 
зміщення в напрямі від біологічного (успадкування) до політич-
ного (вибору). На жаль, цей висновок не можна довести порів-
нянням критеріїв вибору наприкінці радянської доби й через два 
десятиліття незалежності, бо соціологічні дані є тільки для 2010-х 
років [23]. Водночас, ці дані демонструють швидке збільшення 
частки респондентів, котрі, за їхнім власним визнанням, визна-
чають рідну мову передусім чи зокрема як мову «моєї країни» (цей 
критерій назвали 26% у лютому 2012 року й 33% у вересні 2014-го, 
при цьому його частота більш чи менш різко зросла в усіх 
макрореґіонах, окрім Донбасу)**. З другого боку, настільки саме 
зросла (у цьому разі власне за рахунок Донбасу) також частка 
респондентів, котрі окреслюють рідну мову як ту, «якою я зви-

                                                            
 У 1990-ті та 2000-ні роки соціологи кілька разів ставили респондентам 

запитання про те, як вони розуміють поняття «рідна мова», але серед варіантів 
відповідей не було громадянського. Трьома найпопулярнішими відповідями було 
розуміння рідної мови як мови, якою людина думає, мови її національної групи та 
мови, якою вона найчастіше говорить. (Див., наприклад: Шульга Н. Родной язык: 
надуманный конструкт или реальность? [Електронний ресурс] / Н. Шульга // Одна 
родина. – 2009. – 25 вересня. – Режим доступу: http://odnarodyna.com.ua/ 
topics/1/252.html (останнє відвідування 20.09.2010). 

** Опитування 2012 року також провів КМІС за фінансової підтримки Нау-
кового товариства імені Т. Шевченка в США (з фонду імені Наталії Данильченко). 
Польовий етап тривав від 12 до 20 лютого; опитано 2029 респондентів. 
Статистична похибка для загальноукраїнської вибірки (задля порівнянності з 
результатами 2014 року з неї вилучено респондентів із Криму) не перевищує 
3,3%. Респонденти могли вказати одну або кілька (не більш як три) причин. 
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чайно користуюся». Втім, найпоширенішим критерієм залишається 
спадковий (рідна мова як мова «моїх батьків»), що його вказали 
близько 60% в обох опитуваннях, проте, як бачимо, це успад-
кування відбувається відповідно до певних – для різних людей 
різних – уявлень про суть самого спадку. Так само змістився в 
напрямі від спадкового до громадянського критерій визначення 
національності: «за національністю моїх батьків» визначали її 67% 
респондентів 2012 року і 58% 2014-го, а за «країною, в якій я 
живу», – відповідно, 16% і 24%. Можна припустити, що для обох 
характеристик критерії потроху змінювалися протягом усіх років 
незалежності внаслідок самого існування незалежної держави та її 
відмови від реєстрації національності в паспортах громадян, але 
Євромайдан і особливо зовнішня аґресія посилили громадянську 
ідентифікацію, яка почасти заступила етнокультурну навіть у 
сприйнятті характеристик, що традиційно базувалися на спадко-
вості, а не на вільному виборі [24]. 

Інший важливий аспект охоплює уявлення про суспільні ролі 
української та російської мов і, відповідно, їхню важливість для 
членів українського суспільства. Пострадянська трансформація 
правових статусів двох мов зумовила різку зміну в сприйнятті їхніх 
ролей і вартостей. Українську мову тепер цінують насамперед як 
державну: саме цю роль указала переважна більшість респондентів 
в опитуваннях 2012 та 2014 років як одну з причин (можна було 
вказувати не більш як три) важливості цієї мови для громадян 
України. Як демонструють наведені в Табл. 2 дані для 2014 року 
[25], на Сході/Півдні й особливо на Донбасі цю причину вказували 
рідше, ніж на Заході й у Центрі, але в усіх частинах країни вона 
набагато переважала інші гадані чинники важливості титульної 
мови. Набагато менш поширеним є етнокультурне сприйняття 
української як «мови, якою з давніх часів говорили в Україні», та 
«мови найбільшої національності України», що переважало в 
радянському дискурсі й, можна припустити, в уявленнях 
радянських людей, поряд з іще рідше вказуваним тепер геогра-
фічним окресленням української як «мови більшості людей у 
західних областях України». Водночас виникли нові уявлення про 
титульну мову як «основу незалежності України» та «мову, яка 
об’єднує українське суспільство», – і за умов російської аґресії 
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саме вони неабияк посилилися, на відміну від етнокультурних 
уявлень, на які тепер покликаються дещо рідше. 
 

Таблиця 2.  
Уявлення про причини важливості української мови для 

громадян України (опитування КМІС у вересні 2014 року, у 
відсотках; відповіді «важко сказати» не показано) 

 
Українська мова важлива тому, 
що це: 

Україна Захід Центр 
Схід/ 

Південь
Донбас 

державна мова 78,0 94,3 83,2 71,0 58,9 

мова, якою з давніх часів 
говорили в Україні 

26,4 36,8 24,3 22,8 23,7 

мова найбільшої національності 
України  

21,8 22,5 22,8 25,6 12,0 

мова більшості людей у західних 
областях України 

13,4 11,2 7,6 10,9 32,5 

мова видатних творів літератури 
та мистецтва 

9,8 6,7 8,5 11,9 12,6 

мова, яка є основою 
незалежності України 

26,6 50,2 25,5 19,3 12,0 

мова, яка об’єднує українське 
суспільство 

23,0 23,4 22,0 21,8 26,7 

я не вважаю цю мову важливою 1,4 0 0,1 0,9 6,6 

 
Натомість російську мову, позбавлену після розпаду СРСР 

високого офіційного статусу й активного державного сприяння, 
мешканці всіх частин України цінують насамперед за її комуні-
кативну роль – як «мови, яку в Україні майже всі розуміють» (див. 
Табл. 3) [26]. Це формулювання модифікує її радянський статус 
«мови міжнаціонального спілкування», позбавлений тепер будь-
якої формалізації в законодавстві чи офіційному дискурсі, але, як 
бачимо, збережений у масових уявленнях про те, з якою мовою 
найлегше дати собі раду. До цієї внутрішньої ролі багато 
респондентів додають зовнішню – як «мови спілкування між 
громадянами країн СНД», яка теж є модифікацією «мови міжна-
ціонального спілкування», тільки на іншому рівні. Збереглося й 
поширене ще за радянських часів уявлення про російську як «мову 
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більшості людей у східних областях України», ба більше, в час 
війни з Росією воно навіть посилилося – і на Донбасі, що утверджує 
свою російськомовну ідентичність як незвідну до впливу Москви, і 
на Галичині, яка тепер більше схильна визнати інакшість східняків, 
щоб уберегти їх від «русского мира». Водночас на вартість 
російської як головної мови-кар’єри в певних ділянках та мови-
посередника в спілкуванні зі світом поза межами колишнього 
СРСР указували порівняно небагато респондентів, так само як і на 
її етнокультурну вартість однієї з традиційно вживаних в Україні 
мов та мови видатних творів культури. Тобто громадяни відводять 
російській мові насамперед комунікативну, а не культурно-
символічну роль, і обмежують цю роль Україною та постра-
дянським простором. Можна припустити, що про ширший світ 
багато респондентів усе ще не думають, а ті, які думають, 
усвідомлюють важливість для спілкування в ньому не російської 
мови, а передусім англійської. 

Таблиця 3.  
Уявлення про причини важливості російської мови для 

громадян України (опитування КМІС у вересні 2014 року, у 
відсотках; відповіді «важко сказати» не показано) 

 

Російська мова важлива тому, що це: Україна Захід Центр
Схід/ 

Південь
Донбас 

мова, яку в Україні майже всі розуміють 58,6 43,7 56,5 63,7 72,7 
мова, якою з давніх часів говорили в 
Україні 

15,0 8,8 16,5 20,8 9,3 

найпоширеніша мова бізнесу та науково-
технічної галузі України  

10,5 5,3 8,6 14,1 14,1 

мова видатних творів літератури та 
мистецтва 

15,6 10,0 16,1 15,5 22,0 

мова спілкування між громадянами країн 
СНД 

34,2 30,0 26,4 43,3 39,6 

найпоширеніша мова ознайомлення з 
творами світової науки і культури 

8,8 4,3 6,3 15,7 7,5 

мова більшості людей у східних областях 
України 

31,2 39,1 23,1 24,9 49,5 

я не вважаю цю мову важливою 8,6 18,7 12,3 1,9 0 

 
Ці висновки узгоджуються з відповідями на три інші постав-

лені у вересні 2014 року запитання, одне з яких стосувалося симво-
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лічної ролі української мови, а ще два – необхідності знання 
української та російської. Твердження про те, що «українська мова 
є одним із символів державності України», підтримала переважна 
більшість респондентів в усіх макрореґіонах, хоч і з різним 
ступенем упевненості. Таким само високим виявився в усіх 
частинах країни рівень підтримки твердження, що «громадяни 
України зобов’язані знати українську мову». Це свідчить про те, 
що хоча символічна роль української мови могла б, у принципі, 
обмежуватися державними церемоніями, більшість українців 
вважають, що вона стосується й громадян, накладаючи на них 
обов’язок знати цю мову – що, як демонструють інші відповіді, 
зовсім не означає зобов’язання вживати її. Водночас велика час-
тина населення поділяє думку, що «для повноцінного життя в Україні 
знання російської мови не менш важливе, ніж української», тобто що 
комунікативна роль цієї мови має спонукати громадян учити й 
уживати її навіть без державного примусу. Але це уявлення аж ніяк 
не є беззаперечним: його поділяє переважна більшість мешканців 
тих реґіонів, де російська мова панує майже в усіх суспільних 
ділянках, тоді як україномовний Захід його здебільшого, хоч і 
далеко не одностайно, відкидає. Ця різниця уявлень про корисність 
російської мови відбилася й у відповідях респондентів на запи-
тання про бажану мову навчання їхніх дітей (майбутніх дітей): на 
Заході та в Центрі більшість висловилася за українську, а на 
Сході/Півдні й Донбасі – за дві або тільки російську [27]. Загалом, 
саме знанню української мови більшість громадян надає 
першорядного значення, хоча це зумовлено не тільки (або й не 
стільки) комунікативною вартістю, а й символічною. Водночас 
уявлення про комунікативну важливість російської та англійсь-
кої мов відбивається в переважній підтримці викладання їх як 
шкільних предметів, до того ж, як демонструють результати 
щорічних опитувань Інституту соціології НАН України від 
початку 2000-х років, викладання англійської люди вважають 
навіть потрібнішим, ніж російської (2012 року за це висловилися 
85% та 64%, відповідно) [18, с. 580]. Ясна річ, нижча підтримка 
викладання російської мови не конче означає нижче поціну-
вання знання, адже багато людей уважає, що цю мову в Україні 
неважко вивчити й поза школою. 
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Таблиця 4.  
Ставлення до деяких тверджень про суспільну роль і 

важливість знання української та російської мов (опитування 
КМІС у вересні 2014 року, у відсотках) 
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Українська 
мова є одним 
із символів 
державності 
України 

Україна 1,7 2,9 9,6 28,2 55,7 1,9 
Захід 2,1 0,7 1,0 18,4 77,8 0 
Центр 1,3 1,3 4,2 24,8 64,5 4,0 
Схід/Південь 1,2 5,3 16,4 31,0 46,0 0,2 
Донбас 3,0 5,1 20,4 42,2 26,6 2,7 

Громадяни 
України 
зобов’язані 
знати 
українську 
мову 

Україна 0,7 1,4 9,4 29,6 58,6 0,2 
Захід 1,2 0,2 2,4 12,2 84,0 0 
Центр 0,6 0,6 3,7 25,1 69,7 0,3 
Схід/Південь 0,5 2,7 19,4 32,5 44,9 0 

Донбас 0,9 2,4 12,9 55,9 27,0 0,9 

Для 
повноцінного 
життя в 
Україні 
знання 
російської 
мови не менш 
важливе, ніж 
української 

Україна 8,1 15,7 20,5 33,2 19,7 2,9 
Захід 22,5 34,4 24,2 13,9 3,8 1,2 
Центр 8,2 16,5 26,6 27,3 14,3 7,2 
Схід/Південь 1,4 9,0 19,8 42,9 26,6 0,3 

Донбас 1,8 2,1 4,2 52,4 38,9 0,6 

 
Насамкінець звернімося до ще одного аспекту мовних уявлень, 

що впродовж усього періоду незалежності посідав помітне місце в 
політичному дискурсі, а отже, й у громадській думці: про доречні 
правові статуси української та російської мов, точніше, про 
доречність підвищення статусу російської. Надання ще наприкінці 
1980-х українській мові державного статусу (чи принаймні 
наділення цього статусу конкретним змістом головної мови 
державного сектору) не конче відповідало побажанням більшості 
населення, але відтоді він став даністю, щодо якої політики й гро-
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мадяни незалежної України мали визначати свою позицію. Хоча 
символічна роль української мови виправдовувала її ексклюзивний 
статус, комунікативна вартість російської спонукала багатьох 
людей підтримувати надання їй статусу другої державної чи 
трішки нижчого статусу «офіційної» мови. Згідно з результатами 
тих-таки опитувань Інституту соціології НАН України, в середині 
1990-х років за офіційний статус російської мови виступала 
приблизно половина населення, а проти було близько третини, 
проте до початку 2010-х ці частки приблизно зрівнялися (показ-
ники 2012 року становили 43% та 42%, відповідно) [18,  
с. 580]. Коли в 2000-х роках дослідники почали давати на вибір 
більше різних статусних конфігурацій, зокрема, надання російській 
мові офіційного статусу лише «в тих місцевостях, де більшість 
населення цього бажає», частка прибічників статусу російської 
мови як державної виявилася на рівні близько чверті респондентів 
(в опитуванні КМІС у лютому 2012 року – 27%), і трохи менше (в 
тому опитуванні – 19%) ладні були задовольнитися місцевим 
офіційним статусом [28, с. 32].  

Хоча ухвалений 2012 року мовний закон, відомий як закон 
Ківалова-Колесніченка, надав російській мові, разом із 17 іншими, 
«реґіонального» статусу, що за змістом близький до місцевого 
офіційного, прибічники української мови сприйняли це не як 
компроміс між двома протиборними позиціями в мовному питанні, 
а як свавільний акт режиму Януковича, що має бути скасований 
відразу після зміни влади. Втім, учинена після перемоги Євро-
майдану спроба парламенту скасувати той закон і таким чином 
позбавити російську мову реґіонального статусу викликала невдо-
волення багатьох російськомовців і, за умов російської агресії в 
Криму та непевної позиції мешканців східних і південних областей 
її оцінили як недоречну й невчасну навіть багато прибічників 
української мови, а відтак зупинив своїм вето виконувач обов’язків 
Президента. Проте в наступні місяці, зокрема у відповідь на 
розширення масштабів російської агресії, громадська думка 
еволюціонувала в бік меншої підтримки державного статусу 
російської мови, тобто переважного визнання за нею лише 
місцевого офіційного (реґіонального) статусу на територіях її 
поширення. Зокрема, опитування КМІС у лютому 2015 року вия-
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вило, що в разі референдуму щодо державного статусу російської 
мови за проголосувала б лише третина громадян, а майже 
половина була би проти. Водночас, у разі вибору між державним 
статусом цієї мови, визнанням її як місцевої офіційної там, де 
більшість населення цього бажає, та повним вилученням її з 
офіційного спілкування найпопулярнішою виявилася друга, комп-
ромісна позиція, яку підтримало більше респондентів, ніж дві інші 
разом (19%, 52% та 21%, відповідно) [29]. Оскільки ця позиція 
приблизно відповідає чинній правовій конфігурації, можна 
припустити, що ця конфігурація залишиться незмінною, тобто 
трансформація статусного співвідношення української та російсь-
кої мов є незворотною. 

Дослідницького матеріалу про уявлення щодо інших мов, 
знову ж таки, дуже мало, тим паче такого, який стосувався б різних 
років і давав змогу судити про зміни за час незалежності. Відомі 
мені результати соціологічних досліджень стосуються лише 
англійської як найпоширенішої та, на думку більшості респондентів 
(і дослідників, які формулюють запитання), мови міжнародного 
спілкування. Крім згаданої вище переважної підтримки викладання 
цієї мови в школі, маємо також свідчення, що більшість людей 
уважають, що сьогодні в Україні престижно нею говорити (в 
проведеному 2006 року опитуванні центру «Громадська думка» 
«престижним» чи «скоріше престижним» уживання англійської 
назвали 72% респондентів). Мало того, гаданий рівень престиж-
ності англійської мови перевищує цей рівень для російської мови, 
хоч і трохи поступається рівневі для української [30, с. 345]. 
Звичайно, це не означає більшої готовності респондентів активно 
чи пасивно вживати англійську, ніж російську: і через погане 
знання, і через гадану недоречність тієї мови для більшості комуні-
кативних практик усередині країни. Як показують дискусії у 
фокус-групах (що їх «Громадська думка» провела тоді ж таки, 2006 
року, в п’яти містах різних частин України), мешканці міст, де в 
більшості практик панує російська мова, саме її вважають 
найдоречнішою та найпрестижнішою. Замість говорити про прес-
тижність певних мов загалом, варто розглядати рівень їх поціну-
вання в конкретних суспільних ділянках і ситуаціях [31, с. 178].  
А гадану престижність уживання англійської мови в Україні слід 
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розглядати як вияв уявлення про її глобалізаційну важливість для 
всього світу, невідокремною частиною якого тепер стала Україна, 
котре водночас спонукає більшість людей підтримувати її вив-
чення зусиллями держави та, мірою змоги, самих громадян. 

 
Висновки та рекомендації 

 
Розпад СРСР і постання незалежної Української держави 

привели не лише до надання українській мові державного статусу та 
сприяння, а й до усунення більшості політичних, економічних та 
інформаційних бар’єрів, якими радянський тоталітарний режим 
відмежовував своїх громадян від ворожого Заходу. Тому, з одного 
боку, націоналізаційну трансформацію українського суспільства в 
напрямі підвищення ролі титульної мови обмежувало, крім спротиву 
носіїв російської та інших мов усередині країни, також наполягання 
міжнародних організацій і окремих держав на забезпеченні 
політичних і культурних прав меншин. З другого боку, відкриття 
України до світу піддало її не менш суттєвій глобалізаційній 
трансформації, що в мовному аспекті означала посилення позицій мов 
транснаціонального спілкування, насамперед англійської та 
російської. І хоча англійська відкривала доступ до набагато ширшого 
простору, російська мала ту безперечну перевагу, що абсолютна 
більшість українців її досить добре знала й уже довгий час уживала не 
лише в спілкуванні з мешканцями інших частин колишнього СРСР, а 
й принаймні в деяких практиках усередині країни. 

Тому мовна трансформація українського суспільства виявилася 
не такою радикальною, як у деяких країнах, що здобули незалежність 
задовго до глобалізації. Найбільших змін зазнала державна політика, 
яка тепер підтримує насамперед не російську мову, як було за часів 
СРСР, а українську, що виявляється і в правовому статусі, й у вимогах 
до знання та вживання мови в різних ділянках. Проте навіть у 
політиці зміни були не настільки радикальними, щоби зробити 
українську мову найуживанішою в престижних ділянках та, 
відповідно, найважливішою для соціальної мобільності. Навіть у 
державному секторі брак жорсткої вимоги щодо вживання державної 
мови дозволяє працівникам здебільшого говорити так, як їм зручно, а 
відмова від підтримчих дій на користь української мови в ринкових 
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практиках призводить до збереження або й посилення панівного 
становища російської. Інакше кажучи, непослідовність змін у політиці 
має наслідком обмеженість змін у практиці, тобто збереження 
мовного ландшафту більшості суспільних ділянок і мовних звичок 
більшості людей. Водночас, суттєві відмінності між практиками 
відбивають складну взаємодію між націоналізацією та глобалізацією: 
не лише в державних установах, а й приватному контексті родини 
люди вживають українську мову більше, ніж на роботі чи в 
споживанні медіа, де їхню націоналізаційну схильність до мови, яку 
вони вважають рідною, обмежує глобалізаційний тиск у бік тієї, що 
залишається кориснішою. Зміни в мовних уявленнях підтверджують, 
що майже всі громадяни цінують українську мову як державну, 
вкладаючи в це поняття подвійний сенс мови державних установ і 
мови символічної репрезентації нації, але, водночас, російську 
більшість українців уважають не менш важливою – з огляду на її 
загальнозрозумілість в Україні та на всьому пострадянському 
просторі. Англійську вони теж, у принципі, вважають важливою, але 
для переважної більшості мешканців України вона залишається надто 
далекою, щоб це уявлення впливало на їхню мовну практику, крім 
хіба що спонукати вчити її самим і/або подбати, аби вчили їхні діти. 

Хоча вказані тенденції характерні для всієї України, між 
різними її частинами є суттєві відмінності, які виникли за 
радянських або ще дорадянських часів і збереглися або навіть 
посилилися протягом десятиліть незалежності. Різні преференції 
еліт і мас у різних регіонах зумовлюють варіації державної 
політики, а ті, своєю чергою, підтримують регіональну специфіку 
практик і уявлень. Водночас, межа між різними мовними 
ландшафтами не залишається непорушною, до того ж у різних 
аспектах межі пролягають у різних місцях. Тривалий час головним 
був поділ країни на західно-центральну та південно-східну 
половини, але після Євромайдану та початку російської аґресії 
межа змістилася на схід, відділивши Донбас від сусідніх східних і 
південних областей, принаймні в сенсі мовних уявлень і префе-
ренцій щодо державної політики. Відсутність єдиної межі сприяє 
збереженню цілісності країни, проте, водночас, перешкоджає 
радикальній трансформації навіть у тій частині, більшість насе-
лення якої ладна підтримати далекосяжну українізацію. 



Розділ IV. Мовний аспект соціокультурної трансформації...     
 

165 

З огляду на незворотність і дедалі більший масштаб глобаліза-
ційних змін, мовна політика Української держави має насамперед 
дбати про те, щоб вони якомога менше шкодили підвищенню ролі 
титульної мови – не лише символічної, а й комунікативної, – яке є 
важливим складником постімперської емансипації. Влада має 
активно використовувати прийнятні в демократичній державі 
правові вимоги, економічні стимули й політичні «сиґнали», які 
сприятимуть активному вживанню української мови в усіх 
суспільних ділянках на всій території країни, хоч і з урахуванням 
реґіональних відмінностей у складі населення й традиціях мово-
вжитку. По-перше, треба стежити за неухильним виконанням 
обов’язку державних службовців користуватися державною 
мовою, зокрема, в публічних виступах та спілкуванні з громадя-
нами. Цей обов’язок поширюється й на території, де російську чи 
якусь іншу мову проголошено регіональною: документацію 
чиновники мають вести обома мовами, а відвідувачам відповідати 
тією, якою до них звертаються. По-друге, держава має забезпечити 
належний рівень української мови в культурно-інформаційному 
просторі, застосовуючи вимоги щодо її мінімального відсотка в 
ефірі телеканалів і радіостанцій, податкові преференції для вироб-
ників україномовного продукту та бюджетні дотації для стиму-
лювання певних важливих, але ринково малопривабливих жанрів. 
По-третє, слід подбати про суттєве підвищення якості викладання 
мов, у знанні та вживанні яких держава насамперед зацікавлена – 
тобто української (особливо в переважно російськомовних реґіонах) і 
англійської (особливо в селах і містечках). Водночас російську теж 
треба викладати всім охочим учням і студентам, передусім у тих 
місцевостях, де вона поширена в повсякденному житті й, відпо-
відно, буде потрібна багатьом випускникам для праці. Нарешті, 
державні посадовці мають у публічних виступах пропаґувати та 
власним прикладом демонструвати важливість знання, поціну-
вання й активного вживання української мови, а також заохо-
чувати до її популяризації відомих людей із різних ділянок. 
Звичайно, популяризувати треба також інші потрібні для життє-
вого успіху й суспільного порозуміння мови, але мова державної 
незалежності й національної самобутності має бути для державних 
діячів на чільному місці. 
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РОЗДІЛ V. 

ДИНАМІКА КОНФЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У 
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
 
Серед основних типів ідентичностей, які включає кластер 

соціокультурних ідентичностей, релігійна – посідає одне з визна-
чальних і пріоритетних місць. 

Сила впливу релігії на значну частину громадян зумовлена не 
лише магією священних канонів, а й тривалістю культурно-істо-
ричної традиції, яка увібрала в себе ціннісні настанови, норми, 
уподобання, особливості ментальності, що складалися упродовж 
століть. Її інтегруюча, консолідаційна функція закладена у самій 
природі сакрального, яке стимулює людину до самовдосконалення. 
Зазвичай релігії відводиться роль соціального амортизатора: вона 
допомагає людям долати відчуття самотності й відчуження в часи 
соціальних негараздів і життєвих криз. 

Як соціальний інститут і елемент «соціокультурного коду» 
народу релігія бере не себе чимало функцій, пов’язаних з 
вихованням толерантності, ненасильства й консолідації [1, c. 41]. 
Як вважливий соціокультурний феномен – відіграє роль ключового 
і системоутворюючого фактора культури і суттєво впливає на 
процеси самоідентифікації національних спільнот і націєтворення 
[2]. Водночас, процеси глобалізації, своєрідно відбиваючись у 
релігійно-світоглядній сфері, зумовлюють як руйнування, так і 
закріплення міжконфесійних бар’єрів, посилюють природне тяжі-
ння релігійних конфесій до винятковості та ізоляціонізму, піджив-
люють потенційні загрози і конфлікти. Тож у різних країнах і в 
різні часи роль релігії не має однозначного виміру: вона може 
виступати і як чинник соціального й національного примирення, і 
як каталізатор суспільних потрясінь. 

Церковні інституції, будучи частиною суспільства, внаслідок 
різних внутрішніх та зовнішніх причин періодично переживали 
кризові часи, коли не справлялися зі своїми завданнями, й тоді 
трансформувалися, замінювалися іншими, а то й зникали разом з 
цілими народами. Тривалі періоди відносної стабільності та бурхли-
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вого розвитку, коли релігії спроможні були сприяти порівняно 
успішному цивілізаційному поступу спільноти, змінювалися кризо-
вими періодами, що супроводжувалися витворенням «паралельних», 
часом досить відмінних шляхів культурно-цивілізаційної транс-
формації, за тією чи іншою участю релігійно-церковних чинників. 

Одним з найбільш складних і суперечливих історичних про-
цесів стала релігійна макрорегіоналізація. Україна внаслідок своєї 
географічної (Захід – Схід, Європа – Азія) та геополітичної межо-
ваності сповна відчула і надалі відчуває її глобальні впливи. Вони 
завжди відзначалися не лише культурно-цивілізаційним багатством і 
можливістю його засвоєння, але й, водночас, містили в собі джере-
ло потенційних проблем і загроз. Внаслідок поділу Європи на два 
релігійні макрорегіони (Центральноєвропейський та Східноєвро-
пейський), «кордони» яких визначає і автор теорії «зіткнення циві-
лізацій» С.Гантінгтон [3], Україні судилося стати своєрідним буфером 
між католицько-протестантською Центральною Європою та право-
славно-атеїстичним Сходом. Народи, які живуть на північ і захід від 
цього «кордону, об’єднує спільний історичний досвід – Рефор-
мація, Просвітництво, Контрреформація, Французька революція. 
Вони мають значно вищий рівень економічного розвитку, спові-
дують католицизм чи протестантизм. Народи ж на схід і південь 
від нього, православні чи мусульмани за віровизнанням, зазнали 
меншого впливу європейських процесів секуляризації в її захід-
ному сенсі, не відчули переваг свободи і влади закону, у тому числі 
і в релігійній сфері, що є необхідними атрибутами демократичних 
суспільств. До того ж, геополітична ситуація України визначається 
не лише її географічним положенням у Східній Європі, між Сходом 
і Заходом, територією якої проходить межа між католицько-
протестантським і переважно православним світом. На ній 
позначається також перебування України на порубіжжі мусуль-
манської і християнської цивілізацій. Визнаючи, що релігія в епоху 
глобалізації дедалі меншою мірою прив’язана до тієї чи іншої 
території, а її динаміка розгортається над традиційними конфе-
сійними, політичними, культурними і цивілізаційними кордонами, 
важко не погодитися з тим, що до останнього часу однією з 
найповніших й найпереконливіших меж залишалася ця велика 
історична смуга, що існувала впродовж століть і відділяла західних 
християн від мусульман та представників православного світу. 
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Проте відносно усталені цивілізаційні кордони були приведені 
у потужній рух геополітичними процесами кінця ХХ – початку 
ХХI століття. Крім прогнозованої сутички ісламу і християнства, 
що на сьогодні справджується вповні, С.Гантінгтон попереджав і 
про спорідненість двох фундаменталістських релігій, як радикальний 
іслам і російське православ’я, що утворюють такий культурний 
континуум, в якому неможливе вкорінення демократичних ціннос-
тей. Цей сценарій цивілізаційного виклику Європі з боку Росії, 
особливо ж на теренах України, набув сьогодні очевидного розвит-
ку і несе в собі реальні потенційні загрози як для української, так і 
європейської спільнот. Україна, як частина європейської цивілі-
зації, вкотре у слов’янському світі виявилася на передовому рубежі 
захисту європейських цінностей. За оцінкою О.Пахльовської, відо-
мого культуролога, завідувачки кафедри україністики факультету 
літератури і філософії Римського університету «Ла Сап’єнца», «те, 
що відбувається нині в Україні,– це цивілізаційний розворот. 
Приведення в рух конфліктів тисячолітньої давності. Відбувається 
остаточний крах православної цивілізації як цілісності. Розкол 
слов’янського світу, перегрупування ідеологій у євразійському 
світі, визначення остаточної лінії східного кордону Європи» [4]. 

Употужнення глобалізаційних процесів, занепад так званих 
«великих ідеологій», що панували над свідомістю мільйонів у 
минулому і позаминулому століттях, величезні демографічні зсуви, 
які поступово виводять світ з його західної фази і надають релігії 
особливої значущості, за висновком відомого дослідника гло-
бальних релігійних трансформацій В.Єленського, зумовили «вели-
ке повернення релігії у глобальну політику та міжнародні відно-
сини кінця ХХ – початку ХХI століття» [5]. 

Представляючи розлогу, але досить глибинну і влучну 
сутнісну характеристику цього процесу, В.Єленський констатує: 
«У цей час релігія – як свого роду мова, що надає особливої 
потужності ідеям у боротьбі з іншими ідеями, як ідентифікаційний 
маркер величезної демаркаційної сили, як феномен, що додає 
людині та спільноті сил і для духовних злетів, і для колосальних 
падінь, – заявила про свою присутність у світовій, регіональній і 
національній політиці, і то так голосно, як мало хто сподівався. У 
ХХI ст. релігія бере активну участь у націєтворенні, і нерідко ця 
участь значно інтенсивніша, ніж то було в минулому столітті. Вона 
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й далі конструює колективні ідентичності й визначає поведінку 
людських спільнот…  

Релігія виявляється присутньою у величезній кількості збройних 
конфліктів та воєн сучасності; протиборство сторін, які сповідують 
різні релігії, надзвичайно загострюється, хай навіть першопричиною 
конфлікту були території, ресурси чи політичний статус… 

Відсутність у міжнародних організацій і урядів притомних 
стратегій “умиротворення релігії” пояснюється не тільки – а 
віднедавна, можливо, не стільки – нерозумінням важливості релігій-
ного чинника в сучасному світі. Просто релігія як така погано 
піддається операціоналізації, її важко розкласти на складові навіть у 
теоретичному аналізі, вона утворює немислимі альянси з етнічністю, 
культурними ідентичностями, політикою та економікою. Державні 
діячі та політики шукають в релігії знайомих точок опори, вони 
думають про релігію у категоріях сили, влади, авторитету, мобі-
лізації, навіть харизми, але релігія, наче ртутні кульки, вислизає поза 
узвичаєні кордони,щоб знову злитися в одне геть непередбачуваним 
способом і в несподіваному місці» [5, с. 5–7]. 

Релігійне піднесення кінця 1980–1990-х рр., ставши і для 
України часом своєрідної «десекуляризації», «релігійного рене-
сансу», було невіддільне від піднесення національного й від 
перших кроків українського державотворення, вкотре, далеко не 
вперше в українській історії, актуалізувало питання про роль 
релігії і релігійних інститутів у процесі формування української 
нації. Автор цього дослідження зосереджує увагу лише на деяких, 
переважно, політичних, інституційних та ідентифікаційних аспектах 
динаміки етноконфесійних змін, досить складних і неоднозначних 
впливів/взаємовпливів релігійного комплексу на соціокультурну 
сферу українського суспільства у контексті соціотрансформацій-
них процесів сучасної України. 

При цьому, автор свідомий того, що релігійному комплексу 
України притаманна діалектична динаміка в її зв’язку з характером 
суспільно-політичної трансформації, кризами вітчизняного суспіль-
ного розвитку. Релігія і релігійні інститути, будучи як суб’єктом, так і 
об’єктом цих процесів, не лише справляли вплив на їх перебіг, але й 
водночас відчували на собі їх зворотну дію. Але за будь-яких 
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обставин, на кожному з етапів суспільних перетворень завжди 
залишалося актуальним питання про роль релігії у сучасному 
творенні української нації та становленні Української держави. 

 
Конфліктогенний та інтегративний потенціал  

релігійного простору України 
 

Конфігурацію релігійно-суспільних відносин після розпаду 
СРСР й унезалежнення України значною мірою сформували 
проблеми, закладені партійно-радянською релігійною політикою. 
Істотне скорочення інституційної мережі і сакральних об’єктів, 
позбавлення права на легальне існування ряду конфесій і деномі-
націй, дискримінація віруючих громадян, репресії проти їхніх 
духовних лідерів, консолідація неконтрольованого владою релігій-
ного підпілля, крайні форми несприйняття світу з боку певних 
категорій віруючих, анемічність структур традиційних для України 
церков та їхня низька конкурентоспроможність перед тиском 
закордонних місіонерських інституцій та новітніх релігійних рухів, 
зрештою, закладені підвалини міжправославного і православно-
греко-католицького конфліктів тощо – всі ці та інші проблеми 
релігійного життя України кінця 1980-х – початку 1990-х рр. 
набагато серйозніше, ніж тоді вважалося, закорінені у релігійній 
політиці радянського режиму. 

Напередодні розпаду СРСР найбільш виразними напрямами 
боротьби навколо релігійного питання в Україні стали межі лібера-
лізації законодавства, яке мало регулювати відносини держави й 
релігійних інституцій, легалізація Української греко-католицької 
церкви (УГКЦ), позначене драматичними колізіями відродження 
Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Водно-
час, оцінюючи релігійно-суспільні зміни в період між початком 
політики «перебудови» й унезалежненням України, необхідно 
визнати, що їх головним змістом стало згортання курсу на «подо-
лання релігії», нормалізація державно-церковних відносин, реальне 
постання досить широких релігійних свобод. 

При цьому, чим більшій ерозії піддавалися старі цінності, чим 
далі поглиблювався процес дезінтеграції радянського простору, 
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тим більшою ставала привабливість релігії та релігійних інсти-
туцій для представників еліт і контреліт, скерованих на пошук 
нових джерел легітимації. Суперечливе сприйняття церкви громад-
ською думкою (з одного боку, як виразно опозиційної радянському 
режимові ідейної сили, з іншого – як інституції з традиційно 
тісними зв’язками духовенства, насамперед православного, з 
партійно-радянською бюрократією) парадоксальним способом ство-
рювало їй надзвичайно широку базу соціальної підтримки і потужний 
потенціал суспільного авансування. На тому етапі стосовно релігії у 
радянському суспільстві було досягнуто своєрідного консенсусу, 
який виявився недосяжним у питаннях суспільно-політичного 
устрою, економічного ладу, міжетнічних відносин. Релігійні зміни 
цілком вкладалися в рамки конституюючої формули реформ («Так 
жити не можна!»), зміст, напрями, масштаби, динаміка і, що не 
меш важливо, гранично можливі соціальні наслідки яких лиша-
лися нез’ясованими[6, с. 21]. 

Православно-католицький конфлікт, який став вагомим дестабі-
лізуючим чинником релігійно-суспільних відносин в Україні на зламі 
1980–1990-х рр., мав свою задавнену історію, періоди загострень і 
послаблень. У черговий раз він був актуалізований збігом у часі 
українського православного відродження з відродженням Української 
греко-католицької церкви (УГКЦ). 

Рішення Львівського собору 1946 р. про «саморозпуск» УГКЦ 
в Галичині й «возз’єднання» з лояльною до влади РПЦ, ліквідація 
Ужгородської унії на Закарпатті (1949 р.), підготовлені спільними 
зусиллями партійного керівництва, державних структур та органів 
держбезпеки за співпраці православної ієрархії, істотно підірвавши 
організаційно-кадровий потенціал релігійної спільноти, не дозволили 
правлячому режиму ліквідувати греко-католицизм як важливий 
націєтворчий і консолідуючий чинник західного українства. Біль-
шість кліру та віруючих Церкви не визнала згаданих рішень, що й 
зумовило її існування на нелегальному становищі протягом нас-
тупних чотирьох з половиною десятиріч. Як зауважують автори 
книги «Історія релігії в Україні», «всі ці лихоліття й страждання не 
були марними. Завдяки несхитності владик-мучеників, стійкості 
духовенства, вірності мирян УГКЦ вистояла в період офіційної 
«ліквідації», організувалася в підпіллі, породила нові покоління цер-
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ковних лідерів, будучи майже півстоліття найбільшою репресованою 
християнською спільнотою в світі та одночасно – найбільшим орга-
нізмом суспільного опору тоталітарній системі в СРСР» [7, с. 478]. 

Попри всі згадані труднощі, УГКЦ уже вкотре в своїй драма-
тичній історії виявила нечувану життєздатність та внутрішній 
потенціал до відродження, зберігши не лише організаційну струк-
туру, канонічні засади своєї діяльності, але й національно-релі-
гійну зорієнтованість та самобутність. Тож, з погляду національно 
зорієнтованих сил, відновлення справедливості щодо УГКЦ було 
надзвичайно важливим кроком у процесі формування української 
нації та її остаточного розриву з радянським минулим. 

Звільнення протягом 1986–1987 рр. майже всіх політичних та 
релігійних в’язнів, котрі, вийшовши на волю, створили кістяк 
відновленого руху за громадянські, національні та релігійні права в 
Україні, збіглося зі заснуванням наприкінці 1987 р. Комітету 
захисту Української католицької церкви, який очолив дисидент 
І.Гель[8, с. 158]. У серпні 1987 р. група священиків на чолі з єпис-
копом П. Василиком заявила про вихід з підпілля і звернулася з 
колективною заявою до Москви з вимогою легалізації УГКЦ. Рух 
за відновлення Церкви поступово вливався у загальноукраїнський 
рух за національне відродження кінця 1980-х рр. Активно підтри-
мували легалізацію УГКЦ провідники Української Гельсінської 
групи, Ініціативного комітету за звільнення в’язнів сумління 
Л.Лук’яненко, В.Чорновіл, І.Гель, М.Горинь, С.Хмара. Група 
народних депутатів СРСР від України 1989 р. звернулася до Прези-
дії Верховної Ради СРСР з вимогою створити спеціальну комісію з 
«уніатського питання», внесла пропозиції для його розв’язання. 
Водночас, у Львові восени 1989 р. на підтримку УГКЦ проходять 
найчисленніші за весь радянський період мирні демонстрації. 
Питання легалізації найбільшої серед східних католицьких церков 
стають предметом найпильнішої уваги Апостольської столиці. 
Інтенсифікуються контакти ватиканських і радянських дипломатів 
та діалог між Апостольським престолом і РПЦ [9, с. 237]. 

Утім, навіть тоді, коли ставало цілком зрозуміло, що процес 
легалізації УГКЦ є невідворотним, Московська патріархія пропо-
нувала завідомо нереалістичні моделі розв’язання «уніатського 
питання». Так, у листі до папи Івана Павла II від 16 серпня 1989 р. 
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патріарх РПЦ Пимен фактично пропонував «розділити» католиків 
східного обряду України: ті з них, хто вважав за осердя своєї релі-
гійної ідентичності східний обряд, мали б залишитися у Правос-
лавній церкві, а тих, для кого найціннішою була їх «католицькість», 
мала поглинути Римо-католицька церква [5, с. 380]. Негативне 
ставлення не лише до унії як такої, а й до самої можливості відрод-
ження УГКЦ неодноразово висловлював на той час і патріарший 
екзарх України, митрополит Київський і Галицький Філарет 
(Денисенко) [10]. Подібна позиція Московської патріархії, яка 
наприкінці 1980-х рр. набрала реальної політичної ваги, справляла 
неабиякий вплив на керівництво СРСР та УРСР в «уніатському 
питанні» і була невипадковою. Адже вихід греко-католиків з 
підпілля, легалізація УГКЦ та повернення у її лоно парафій РПЦ (у 
другій половині 1980-х рр. на теренах західного регіону діяло 27% 
громад від їх загальносоюзної кількості та 42% – від тих, що 
функціонували в Україні) [11, с. 265] становили серйозну небез-
пеку для російського православ’я. 

 Рішучий спротив процесу відновлення УГКЦ вчиняло і полі-
тичне керівництво республіки, особисто перший секретар ЦК 
Компартії України В.Щербицький (аж до своєї відставки у вересні 
1989 р.), будучи категоричним противником будь-яких змін у 
національній політиці і справедливого розв’язання проблеми 
греко-католиків [12, с. 145]. Відмова від нав’язуваного упродовж 
десятиліть масовій свідомості негативного стереотипу греко-
католицизму та дискредитації церковної унії вимагала глибокої 
ревізії ідеологічної доктрини, а отже, загрожувала суттєвими 
політичними втратами. 

Антиуніатська пропагандистська кампанія тривала аж до кінця 
1989 р. і здійснювалася як по лінії Московської патріархії, так і за 
вказівками компартійного керівництва. За цей час агонізуючий 
режим встиг передати РПЦ у Галичині близько 800 недіючих, 
раніше знятих з реєстрації, храмів, аби уникнути їх переходу в руки 
греко-католиків. Керівництво Компартії України остаточно втратило 
будь-які можливості впливу на суспільні процеси в Галичині і 
поступилося політичною ініціативою своїм опонентам. Рух за 
легалізацію УГКЦ зінтегрував досить різнорідні сили, а боротьба за 
втілення цього гасла вкрай зрадикалізувала населення краю. 
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Процес самолегалізації УГКЦ супроводжувався багатотисяч-
ними мітингами, які переростали у перебирання греко-католиками 
храмів, що досі належали РПЦ. Першими у регіоні в жовтні 1989 р. 
перейшли у користування УГКЦ Преображенський собор у Львові та 
церква в селищі Щирець на Львівщині. Вихід УГКЦ з підпілля був 
«легітимізований» постфактум Заявою Ради у справах релігій при 
Раді Міністрів УРСР від 20 листопада 1989 р., якою фактично було 
визнано право українських греко-католиків на вільне існування [13]. 

Особливе значення у перебігу означених вище подій мала зустріч 
М.Горбачова з Іваном Павлом II у Ватикані (1 грудня 1989 р.), яка 
відбувалася вже на тлі гострого православно-греко-католицького 
конфлікту. М. Горбачов висловив розуміння занепокоєння Папи 
долею греко-католиків. По суті, він визнав, що ситуація з греко-
католиками вийшла з-під контролю партійно-державних органів, що 
позиція Кремля у цьому питанні не може не залежати від позиції 
Московської патріархії, а його вирішення у правовий спосіб за участі 
держави можливе з прийняттям нового закону про свободу совісті. 
Відтак М.Горбачов висловив сподівання, що саме Апостольський 
престол не допустить подальшої ескалації міжконфесійного 
конфлікту, задекларувавши при цьому готовність сприйняти будь-яку 
угоду Ватикана з Православною церквою [5, с. 383, 383]. 

Довгоочікуваний акт визнання державою УГКЦ спричинив 
лавиноподібний процес масового переходу віруючих Галичини від 
православних до греко-католицьких громад, подачу ними заяв щодо 
реєстрації відновлених парафій. У січні 1990 р. Церква вже мала 370 
храмів, кількість яких невпинно зростала. Скликаний 23 січня 1990 р. 
у Львові Собор УГКЦ за участю шести єпископів і 15 священиків 
визнав неканонічними ухвали Львівського псевдособору 1946 р., 
проголосив легалізацію Церкви, висловив вимоги щодо реабілітації 
репресованих представників греко-католицького духовенства, 
повернення Церкві її храмів та визнання церковної організації [14, 
арк. 9]. За нерішучої і невизначеної позиції Києва вирішальне 
значення у справі унормування легалізації греко-католицьких громад 
відіграли оперативно ухвалювані постанови демократично обраних 
місцевих рад. На початок 1991 р. РПЦ вдавалося контролювати лише 
близько 600 громад, у той час коли кількість греко-католицьких 
парафій досягла у Львівській області – 907, Івано-Франківській – 375, 
Тернопільській – 392 і Закарпатській – 127 [15, с. 284]. 
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Вихід з підпілля греко-католиків, перехід до УГКЦ більшості 
галицьких православних парафій, як і радикалізація тут націо-
нального руху, за оцінкою В.Єленського, стали серйозним викликом 
для тієї частини населення регіону, для якої православна ідентичність 
була не менш важливою, ніж ідентичність національна [16, с. 46]. 
Адекватною відповіддю православних Галичини на подібний виклик 
стало створення Української автокефальної православної церкви 
(УАПЦ), що презентувала себе як справді українська Церква, 
незалежна від закордонних центрів, насамперед Москви і Риму. Її 
відродження на зламі 1980–1990-х рр. відбувалося головно в 
Галичині й у Києві, тоді як у 1917–1921 рр. базою Церкви була 
Наддніпрянська Україна. Довершення розбудови УАПЦ й обрання 
патріархом митрополита УАПЦ в США Мстислава (Скрипника) 
пов’язують з ухвалами Собору УАПЦ, який відбувся в Києві 5–6 
червня 1990 р. На початок 1991 р. в Україні діяло вже 811 
зареєстрованих об’єднань Церкви, 96% яких знаходилося у трьох 
галицьких областях[17, с. 41]. 

Православно-греко-католицький конфлікт за храми, майно та 
віруючих був позначений болісністю, а подекуди й агресивністю з 
боку православних, певним тріумфалізмом та прагненням реваншу 
з боку греко-католиків, активізацією пошуків з обох сторін легіти-
мації своєї позиції в історії, поглибленням відмінностей в правос-
лавному й греко-католицькому її прочитанні. Цей конфлікт, за 
відсутності вдалих спроб його врегулювання, набув чималих 
темпів власної інерції, ставши константою як релігійного, так і 
суспільно-політичного життя України.  

Ескалації конфлікту всіляко сприяло й загострення політичної 
боротьби еліт і контреліт, в якій сторони намагалися не лише 
заручитися підтримкою тої чи іншої конфесії, але й покласти на 
суперників відповідальність за міжконфесійні зіткнення. На Других 
всеукраїнських зборах Руху в 1990 р. І.Драч звинуватив Компартію 
в тому, що «саме вона роздовбує конфесійні тріщини, аби закласти 
туди свою вибухівку і потрощити на друзки українську націо-
нальну єдність» [18]. У свою чергу, у листопаді 1990 р. Пленум ЦК 
Компартії України ухвалює резолюцію «Про ставлення ЦК 
Компартії України до релігії, церкви, віруючих, до використання 
міжцерковних конфліктів у політичних цілях». Спроба перегляду 



Розділ IV. Мовний аспект соціокультурної трансформації...     
 

179 

найбільш одіозних елементів партійно-державної політики в 
релігійній сфері й навіть засудження «тоталітаристської практики 
адміністративного втручання у внутрішні справи релігійних орган-
ізацій, обмеження прав віруючих, переслідування за релігійні пере-
конання», які, втім, оголошувалися свавільним порушенням кому-
ністичної ідеї, поєднувалася в резолюції зі звинуваченням політичних 
суперників КПУ, передусім Руху та УРП, у намаганні «вико-
ристати міжцерковні конфлікти для ще більшої дестабілізації 
обстановки, перекласти на комуністів відповідальність за розпалю-
вання ворожнечі між віруючими різних сповідань» [19]. 

Не мали жодного успіху і певні спроби врегулювання конфлікту, 
пов’язані зі створенням на початку 1990 р. Чотиристоронньої комісії з 
представників РПЦ, Апостольської столиці, УПЦ та УГКЦ, депу-
татських комісій місцевих рад. Уже у березні того самого року 
перемовини зайшли у глухий кут: єпископат УГКЦ своєю офіційною 
заявою повідомив про припинення участі в роботі комісії, 
мотивувавши це відмовою Московського патріархату визнати 
незаконність Львівського псевдособору 1946 р. та церковний статус 
УГКЦ, а не як сукупність громад. У свою чергу, Московська 
патріархія поставила під сумнів доцільність продовження право-
славно-католицького богословського діалогу у зв’язку з відсут-
ністю самостійної позиції УГКЦ і залежністю її керівництва від 
впливів певних політичних сил у Західній Україні [20]. 

Ситуація ускладнювалася й тою обставиною, що з часу розгор-
тання православно-греко-католицького конфлікту коло його 
учасників значно розширилося: до РПЦ та її автономної частини 
УПЦ, яким протистояла УГКЦ на його початку, згодом додалися 
УАПЦ, а з 1992 р. – УПЦ Київського патріархату. Тим самим, 
контроверсійність аргументів і позицій конфліктуючих сторін дедалі 
збільшувалися, істотно звужуючи поле можливостей досягнення 
компромісу. Московська патріархія, безнадійно втрачаючи свої 
позиції в Галичині (станом на 1 січня 1992 р. у регіоні функціо-
нувало 457 громад УПЦ, що становило лише 8,3% від їх загальної 
кількості в Україні, у тому числі у Тернопільській області – 273, 
Львівській – 166, Івано-Франківській – 18), продовжувала звину-
вачувати греко-католиків «у розгромі трьох православних єпархій – 
Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської», а Апостольську 
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столицю – у потуранні цьому, заперечуючи реальність того вибору, 
який зробила переважна більшість населення краю, перейшовши з 
юрисдикції РПЦ до УГКЦ та незалежних православних церков на 
зламі 1980–1990-х рр. 

Водночас, з істотним посиленням присутності УАПЦ у 
релігійному комплексі Галичини (на початок 1992 р. – 1339 
громад, майже 90% від їх загальної кількості в Україні, у тому 
числі у Львівській області – 578, Тернопільській – 393, Івано-
Франківській – 368) зміщувалися силові лінії православно-греко-
католицького конфлікту (з УПЦ – УГКЦ на УГКЦ – УАПЦ) з 
поступовим посиленням міжправославного протистояння, що 
зумовлювало подальшу ескалацію напруги конфесійного поля. 
Зазначимо, що на цей же час у трьох галицьких областях потужний 
греко-католицький анклав налічував уже 2441 парафію (98,3% від 
їх кількості в Україні, зокрема, у Львівській області – 1222, 
Тернопільській – 625, Івано-Франківській – 594). Разом громади 
УГКЦ та УАПЦ у регіоні становили 87,9% від загальної кількості 
діючих у ньому релігійних об’єднань [21, арк. 6]. 

Створення в 1989 – 1990 р. УАПЦ, як і подальша її інсти-
туалізація, наразилися на різку критику з боку Українського екзархату 
РПЦ, особливо ж, з боку патріаршого екзарха митрополита Філарета 
(Денисенка), що посідав Київську кафедру з 1966 р. Швидкі зміни у 
православному комплексі України, як і наростаючі політичні процеси, 
змусили його вдатися до активних дій у напрямі зміни статусу 
Українського екзархату та отримання ним більшої самостійності від 
Московської патріархії. Згідно з рішеннями Архієрейського собору 
РПЦ від 30–31 січня 1990 р. Український екзархат став УПЦ з 
одночасним певним розмежуванням компетенції керівництва РПЦ й 
УПЦ [22, арк. 36–39]. У жовтні того самого року рішенням Архіє-
рейського собору РПЦ УПЦ отримала самостійність в управлінні, 
тобто фактично автономний статус, закріплений відповідною 
грамотою патріарха Московського і всієї Русі Алексія II, вручений 
предстоятелю УПЦ митрополиту Філарету 28 жовтня в соборі Софії 
Київської [23, с. 33]. 

Попри поразку на виборах патріарха Московського в червні 
1990 р., митрополит Філарет посилює контроль над УПЦ, здобувши 
в ній необмежену владу, і разом зі священноначаллям Церкви 
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спрямовує всі зусилля на дискредитацію автокефального руху, 
зосереджуючись на аргументації його неканонічності. Водночас, він 
остаточно пов’язує свою кар’єру та майбутнє з політичним керів-
ництвом УРСР, висловлюючись за «оновлення Союзу». 

Ситуація докорінно змінилася з часу, коли Україна стала 
самостійною і незалежною державою. Залежність УПЦ від Москов-
ського патріархату не лише посилювала її вразливість перед 
критикою з боку УАПЦ та національно зорієнтованих еліт, але й, за 
нових обставин, перестала відповідати інтересам державного керів-
ництва. Тож вимога повної незалежності і самостійності УПЦ, тобто 
її автокефального статусу, стає ключовою у зносинах духовного 
керівництва Церкви з Московською патріархією (звернення Свяще-
нного собору УПЦ 1–3 листопада 1991 р., єпископату УПЦ від  
22 січня 1992 р. до Алексія II, Священного синоду та всіх архієреїв 
РПЦ). Реакція на них вповні засвідчила наявність гострого 
конфлікту як між провідниками РПЦ і УПЦ, так і російським та 
українським політичним керівництвом, поклала край його латентній 
фазі і чітко окреслила позиції сторін. 

Ще на засіданні 22 жовтня 1991 р. Священний синод РПЦ, 
зважаючи на активізацію процесів суверенізації суб’єктів колиш-
нього Союзу РСР, прийняв спеціальну заяву, якою величезний 
православний простір на пострадянських теренах оголошувався 
керівництвом РПЦ «канонічною територією» її Церкви. Своїм 
вістрям вона була спрямована на Україну, де ідея автокефалії вже 
набувала виразних обрисів. Водночас, Московська патріархія 
розгорнула в ЗМІ активну кампанію, спрямовану проти самого 
митрополита Філарета, звинувачуючи його у співробітництві з 
КДБ та порушеннях чернечої обітниці. Зрештою, Архієрейський 
собор РПЦ (березень–квітень 1992 р.) засудив митрополита і при-
мусив його піти у відставку, істотно деактуалізувавши тим самим і 
питання автокефалії. 

Рішучий спротив Московського патріархату у справі повного 
усамостійнення УПЦ, як, власне, і особисто митрополиту Філа-
рету, який з поверненням до Києва заявив про незгоду з рішенням 
Собору і намір залишитися на Київському престолі, посилив непо-
розуміння між українськими єпископами та їх предстоятелем, які 
визрівали раніше. Вже в травні 1992 р. у Харкові з ініціативи 
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Москви Собор єпископів УПЦ, не поставивши до відома світську 
владу, як завжди було прийнято, позбавив митрополита Філарета 
всіх ступенів священства й обрав предстоятелем УПЦ митрополита 
Ростовського і Новочеркаського Володимира (Сабодана) – етніч-
ного українця, що тривалий час посідав ключові позиції в 
Московській патріархії [24, с. 3]. Попри те, що обрання його митро-
политом Київським було визнане помісними православними церква-
ми, воно викликало негативну реакцію української влади й особисто 
Президента Л.Кравчука [25, с. 263–280]. Досить сумнівну, з юри-
дичного погляду, заяву про нечинність Харківського собору видала 
Президія Верховної Ради України, в якій проблемам церковного 
життя було надано суто політичного звучання. Її автори висловлю-
вали підтримку тій частині православних в Україні, хто, на їхню 
думку, відстоював незалежність українського православ’я – митро-
политові Філарету та його прибічникам, а також УАПЦ[26]. 

Ще більш виразно як політично вмотивовані видавалися і 
події, пов’язані зі спробою реалізації у гранично стислі терміни 
проекту об’єднання УПЦ і УАПЦ. 23 червня 1992 р. група керів-
них діячів двох церков, за участі народних депутатів та представ-
ників громадськості утворили Комітет захисту українського 
православ’я. Об’єднавчий Собор, який відбувся під патронатом 
Президента України Л. Кравчука 25–26 червня, проголосив утво-
рення Української православної церкви – Київського патріархату, 
обрав її очільником патріарха УАПЦ Мстислава (без погодження з 
ним) та його заступником митрополита Філарета. Однак рішення 
Собору не були підтримані чільними єпископами УАПЦ. Як 
згодом з’ясувалося, не визнав цього об’єднання і сам патріарх 
УАПЦ Мстислав (Скрипник) [27, с. 6]. 

Як наслідок, Православній церкві в Україні так і не вдалося 
утвердитися в автокефальному статусі, що був би визнаний право-
славним світом. Рішучий опір церковного центру – Московської 
патріархії, підтримуваної союзною владою і, ще більшою мірою, – 
керівництвом Російської Федерації, який зберігав дієві й легітимні 
з погляду канонічного права важелі впливу на ситуацію в Україні; 
відсутність у церковному праві механізму надання автокефалії; 
брак зацікавленості в розриві з Москвою серед самої української 
православної єрархії (бодай тою мірою, якою цього прагнули 
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світські еліти), як і тиску з боку віруючих (за винятком західно-
українських єпархій), який спонукав би до розриву з РПЦ – всі ці 
та інші обставини робили проблему автокефалії українського 
православ’я нерозв’язною в осяжній перспективі. Як зауважує  
В. Єленський, «великий український компроміс» старої номенк-
латури й національно зорієнтованих політиків нової хвилі, що 
уможливив реальне утвердження української незалежності після 
референдуму 1 грудня 1991 р., у церковній сфері не вдався із само-
го початку» [5, с. 397]. 

Вихід на конфесійну сцену України відразу трьох православних 
церков – УПЦ, УПЦ–КП та УАПЦ вніс суттєві зміни в конфігурацію і 
масштаби міжцерковних конфліктів. Якщо до середини 1992 р., за 
незначними винятками, суб’єктами протистояння були православні і 
греко-католики, то надалі кардинального загострення, насамперед на 
майновому ґрунті, набули відносини між православними. Втягування 
у міжправославний конфлікт дедалі більш серйозних церковних 
ресурсів зумовило його тотальний характер. На відміну від сторін 
православно-греко-католицького конфлікту, які не ставили собі за 
мету цілковитого знищення структури супротивної церкви, суб’єкти 
міжправославного конфлікту не бажали миритися із самим фактом 
обопільного існування і кожний прагнув до ліквідації іншого. Таким 
чином, міжправославний конфлікт від самого початку набув ірраціо-
нального забарвлення і ставав все більш небезпечним. До того ж, 
міжправославний конфлікт, на відміну від православно-греко-
католицького, обмеженого територією чотирьох областей (Закар-
патської, Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської), мав усі 
перспективи поширення якщо не на всю країну, то принаймні на дуже 
значну її частину. 

Усе більш виразного окреслення набувають ресурси конфлік-
туючих сторін. Сильно поступаючись УПЦ в єдності з Московським 
патріархатом за кількісними параметрами релігійного комплексу 
(числом єпархій, храмів, монастирів, священиків та чернецтва), УПЦ–
Київського патріархату, маючи дійову підтримку з боку адміністрації 
Президента Л.Кравчука, Верховної Ради, національно орієнтованого 
спектра українського політикуму, ЗМІ, парамілітарних груп, діяла 
досить наступально і часом агресивно. УПЦ обрала переважно 
оборонну тактику. УАПЦ українська влада ігнорувала, всіляко 
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притлумлювала її церковний статус, зводячи інституційну структуру 
Церкви в офіційній статистичній звітності до «релігійних громад, які 
мають назву автокефальних». 

Попри поступове зменшення з роками кількості населених 
пунктів, охоплених протистояннями на релігійному ґрунті (1990 р. – 
1318, 1991 р. – 977, 1994 р. – близько 600) [28], вони і надалі нерідко 
набували досить гострих форм, викликаючи доволі негативний 
суспільний резонанс. Проведене 1993 р. Інститутом філософії АН 
України та Інститутом національних відносин і політології АН 
України опитування віруючих в усіх регіонах країни виявило, що 15% 
респондентів вважали міжконфесійні відносини у своїх місцевостях 
«ненормальними», а ще 23,2% – «скоріше ненормальними, ніж 
нормальними». Серед греко-католиків та прихильників УПЦ–КП, 
інтереси яких зіткнулися в Галичині, частка тих, хто вказував на 
ненормальність цих стосунків, становила, відповідно, 32,6% і 57,4%. 
При цьому, серед причин протистояння 55,2% опитаних називали 
боротьбу за майно, 43,2% – загальний кризовий стан країни та 
повсюдне беззаконня, 40,9% – некомпетентні дії місцевих органів 
влади, 35,9% – втручання політичних партій та громадських утворень 
[29, с. 132]. Опитування виявили усвідомлення віруючими немож-
ливості власного істотного впливу на перебіг конфлікту і вирішальну 
роль у ньому лідерів конфліктуючих груп. Так, роль вищої церковної 
ієрархії в конфлікті негативно оцінювали 47,4% респондентів; 36% – 
вважали, що саме взаємні претензії ієрархів стали вирішальним 
чинником затягування конфлікту; 32% – відзначали також непри-
миренну позицію священиків. Значна частка опитаних віруючих у 
1993 р. (37,3%) вважала переговори між керівниками конфліктуючих 
церков найефективнішим засобом врегулювання конфлікту [30, с. 160]. 

Напруга православно-греко-католицького та міжправослав-
ного конфліктів почала спадати лише з кінця 1990-х рр. Ретельна 
ревізія «гарячих точок», здійснена Держкомрелігій України у  
1997 р., дала можливість з’ясувати їх рівень конфліктності. Так, 
ситуація в 446 населених пунктах була визнана як «гостра», а в 158 
місцевостях тривало відкрите протистояння між церковними 
громадами. У переважній більшості гостро конфліктних місць 
(85%) суперечка точилася між православними і греко-католиками. 
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На Закарпатті було 23 таких поселень, а в 17 з них ситуація була 
визнана як «дуже гостра». Відповідно, на Тернопільщині – 79 (11), на 
Івано-Франківщині – 157 (23), на Львівщині – 125 (73). У більшості 
населених пунктів православні, переважно вірні УПЦ–КП та УАПЦ, 
утримували храми і не допускали туди греко-католиків відповідно до 
встановленого порядку почергового богослужіння [31, с. 31–32; 32, 
с. 27–28]. Під час зустрічі з церковними єрархами та керівниками 
релігійних організацій у лютому 1999 р. Президент України 
Л.Кучма говорив про складну ситуацію в 350 місцевостях [33]. 

Поступовому згасанню конфліктів на релігійному ґрунті сприяло 
усвідомлення ієрархами церков необхідності нормалізації міжконфе-
сійних відносин, пом’якшення майнової проблеми у зв’язку з 
активним будівництвом храмів (уже в 1990-х рр. у регіонах най-
гострішого міжконфесійного протистояння було зведено понад 800 
православних і греко-католицьких храмів), поступовим формуванням 
у країні діалогових майданчиків для спілкування ієрархів різних 
церков (засновано Всеукраїнську Раду церков і релігійних організа-
цій, 1996 р.; підписано Меморандум про відмову від силових дій у 
міжконфесійних відносинах, 1997 р.). Утім, усі ці заходи, дещо 
«гуманізувавши» міжконфесійні протистояння та блокувавши 
найнебезпечніші сценарії розвитку подій, не могли вповні розв’язати 
проблему наявних конфліктів, не торкаючись їх глибинних коренів. 

Драматичні події в Україні, пов’язані з анексією Криму, 
збройним конфліктом на Сході країни, що стали безпосереднім 
наслідком військових, загарбницьких та інших деструктивних дій 
Росії і далі перебувають у центрі уваги як української, так і світо-
вої спільноти, з новою силою актуалізували проблему міжкон-
фесійних протиріч і церковних поділів. Ще з часу Революції Гідності 
більшість віруючих в Україні, прийнявши цінності громадянського 
суспільства, стали на їх захист. Разом зі своїм священноначаллям, 
насамперед УПЦ–КП, УГКЦ, УАПЦ, РКЦ, вони ідентифікували 
себе зі своїм народом, продовжують надавати вагому допомогу 
фронту і духовну опіку захисникам Вітчизни. 

Набагато складнішим є питання ставлення УПЦ у юрисдикції 
Московського патріархату до розв’язаної Росією війни, грома-
дянської мобілізації суспільства на захист демократичного, про-
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європейського вектора розвитку країни та суверенності держави. 
УПЦ після зміни глави Церкви – відходу митрополита Володимира 
(Сабодана) і обрання на його місце у серпні 2014 р. митрополита 
Онуфрія (Березовського) – все більше відгороджується від суспіль-
ства, держави, вірних інших церков, заганяючи себе в добровільне 
гетто. Згідно з богослов’ям митрополита Онуфрія, висловлене ним у 
кількох інтерв’ю для церковних ЗМІ, священики мають пропо-
відувати лише тим, хто прийшов до храму. Уся діяльність Церкви у 
суспільстві має обмежитися лише соціальним служінням під час криз. 
Парадоксальним чином концепція митрополита Онуфрія резонує з 
проповіддю патріарха Кирила, який закликає до суспільної активності 
кожного, хто усвідомлює себе росіянином за мовою, культурою чи 
релігією [34]. Виховані митрополитом Володимиром проукраїнські 
сили усунено з відповідальних посад у Церкві, позбавлено доступу до 
церковних медіаресурсів, а отже, і можливості комунікувати з 
суспільством. Ключові посади в УПЦ обійняло проросійське лобі. З 
практично втраченою де-факто автокефальністю УПЦ, вибореною за 
часів митрополита Володимира, Київ став не лише «вільно» керо-
ваний Москвою, але й світоглядно зайняв не менш консервативну і 
антиєвропейську позицію, ніж церковна Москва. Спротив ієрархії 
УПЦ та напружені закулісні дискусії викликали звернення архієпис-
копів Запорізького і Мелітопольського Луки (Коваленка), Сумського і 
Охтирського Євлогія (Гутченка) до Президента Російської Федерації з 
закликом зупинити кровопролиття на Сході України та прибрати від 
кордону російські війська, як і намагання деяких архіреїв УПЦ 
допомагати українській армії [35]. 

Подібній позиції очільників УПЦ щодо подій на Сході України 
не завадила й відверта імперськість та прогнозованість наслідків 
консервативно-клерикального проекту, заявленого в «конституції 
ДНР», затвердженої 14 травня 2014 р. так званою Верховною Радою 
самопроголошеної республіки. Зокрема, «ДНР» ставила за змету 
«створення суверенної незалежної держави, яка орієнтується на 
відновлення культурно-цивілізаційного простору Руського миру, на 
засадах його традиційних релігійних, соціальних, культурних і 
моральних цінностей, у перспективі зі входженням до складу 
Великої Росії як ареалу територій Руського миру» [36, с. 61]. 
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Попри те, що цей проект згодом було відхилено керівництвом РФ 
як, очевидно, неузгоджену ініціативу знизу, він сповна зреалізо-
вувався на Донбасі у ході подальших подій. 

Уособленням борців за імперську ідею в регіоні стали бойовики 
«Руської православної армії», до складу якої увійшли члени 
найбільшої в Росії на зламі 1990–2000 рр. неонацистської організації – 
руху «Руська національна єдність» (РНЄ), заснованої О.Баркашовим, 
батальйону «Православний Схід» під керівництвом одесита В.Кау-
рова, проросійського імперця-шовініста, монархіста, керівника «Сою-
зу православних громадян України» (складової частини «Союзу 
православних громадян» у РФ), діяльність якого була засуджена як 
«політичне православ’я» ще на Соборі єпископів УПЦ 2007 р. 

За їх безпосередньої участі з початком навесні 2014 р. некон-
венційної війни Росії проти України на контрольованій проро-
сійськими бойовиками (як місцевими, так і прибулими з РФ) 
території Донбасу розгорнулися безпрецедентні за своїми масшта-
бами і формами переслідування за релігійною ознакою усіх 
віруючих, які не належали до упривілейованої церкви Московсь-
кого патріархату і яких було стигматизовано як «сектантів» або 
«бандерівців – пособників Заходу». Вбивства служителів культу і 
віруючих, катування, утримування у полоні, захоплення культових 
споруд та інших належних релігійним організаціям будівель для 
розміщення в них загонів бойовиків та використання як вогневих 
позицій стали звичними явищами на непідконтрольній Україні 
території Донбасу. 

Одними з перших зазнали переслідувань і найчисельніших 
втрат усі протестантські церкви (баптисти, п’ятидесятники, хариз-
мати, адвентисти) та спільноти мормонів, Свідків Єгови, члени 
Церкви Христа тощо, яких у «ДНР» було віднесено до категорії 
«сект» і які разом узяті за кількістю членів становили другу, після 
УПЦ, релігійну спільноту Донбасу. 

З початком кризи на Донбасі із засудженням «сепаратизму» та 
російського вторгнення, за цілісність та суверенність Української 
держави однозначно виступило керівництво УПЦ–КП, УГКЦ та РКЦ. 
Представники цих церковних утворень зазнали переслідувань за свою 
проукраїнську ідентифікацію як національних церков та «прозахідну» 
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позицію. Вже влітку 2014 р. внаслідок загрози життю духовенства 
рішенням вищої влади УПЦ– КП, УГКЦ та РКЦ була припинена 
діяльність їхніх доволі нечисельних структур на окупованій території 
Донбасу. Залишилися працювати лише окремі священнослужителі, 
які діяли на власний ризик. Водночас, духовенство цих церков 
активно долучилося до розгортання капеланського служіння в зоні 
АТО та підготовки реабілітаційних центрів для поранених і демобі-
лізованих українських військовослужбовців. 

Доволі консолідованою в оцінці подій на Донбасі виявилася 
єврейська спільнота України. Голова Асоціації єврейських органі-
зацій та громад України (Вааду) Й.Зісельс упродовж 2014–2015 рр. 
послідовно артикулював її принципову позицію: «В Україні немає 
громадянської війни», «маємо агресію з боку Росії за підтримки 
місцевих колоборантів» [37]. Поширені в офіційних виступах лідерів 
«ЛНР-ДНР» відверті антисемітські висловлювання, експлуатація 
концептів «жидобандерівці» та «жидомасони», панування юдофоб-
ських настроїв серед бойовиків спричинили хвилю еміграції євреїв 
з України. За даними Вааду у 2014 р. виїхало 5800 євреїв та членів 
їхніх родин, майже втричі більше, ніж у 2013 р. Більше половини 
усіх виїжджаючих становлять біженці з Донбасу, на 20% 
збільшилась еміграція з анексованого Росією Криму. У вересні 
2014 р. Всесвітній форум російськомовного єврейства (ВФРЄ) 
констатував припинення існування іудейських громад Донецька та 
Луганська [36, с. 69–70]. 

Досить неоднозначно у зв’язку з анексією Криму та подіями 
на Донбасі виявив себе ісламський чинник. З одного боку, тут 
зіштовхнулися зовнішні для регіону сили, які не зачепили місцеві 
мусульманські структури (військові батальйони ім. Джохара 
Дудаєва та Шейха Мансура, сформовані на основі мусульман-
добровольців з теренів колишнього СРСР, переважно Кавказу та 
Середньої Азії, які пройшли довгий шлях протистояння з Російсь-
кою Федерацією у боротьбі за незалежність, та військовий батальйон 
«Крим», сформований переважно на основі українських кримських 
татар). З другого – поглиблення суперечностей, які існували у 
середовищі ісламських організацій України перед війною. Події в 
Криму та на Сході України дали новий імпульс процесу перефор-
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матування досить неоднорідного як віросповідно та етнічно, так і в 
оцінках суспільно-політичних реалій мусульманського середовища в 
Україні, представленого сімома централізованими релігійними 
організаціями та понад 1 тис. окремих незалежних громад. Задав-
нені суперечки щодо права представляти інтереси усієї умми на 
загальнонаціональному рівні актуалізувалися, продукуючи в ній 
перманентну внутрішню напругу. Спектр політичних преференцій 
окремих мусульманських організацій досить широкий: активно 
артикульована проукраїнська громадянська позиція (Духовне 
управління мусульман України «Умма»); збереження нейтралітету 
(Духовне управління мусульман України); самоусунення з публічного 
та інформаційного простору (Духовний центр мусульман України у 
Донецьку, що об’єднує волзьких татар-мусульман). 

Стабільно високий рівень проросійських симпатій населення 
Донбасу до розв’язання Росією війни, максимально сприятливий 
режим функціонування УПЦ в регіоні, базований на фактичному 
зрощенні інтересів кримінально-олігархічної за своїм походженням 
місцевої влади і верхівки Церкви, об’єктивно зумовлювали поведінку 
священноначалля УПЦ й за нових обставин. Найвпливовішою 
церковно-політичною фігурою в регіоні залишається митрополит 
Донецький і Маріупольський Іларіон (Шукало), один з провідних і 
найпослідовніших лобістів російських церковних і політичних 
інтересів у середовищі УПЦ. Не втрачають симпатиків серед місце-
вих ієрархів ідеї радикально проросійського політичного православ’я, 
активним промоутером яких тривалий час був схиархімандрит 
Зосима (І. О. Сокур, 1944–2002), колишній настоятель Святогірсь-
кого монастиря, розбудованого командою В.Януковича і пролобійо-
ваного через Московську патріархію щодо його піднесення до статусу 
лаври. Перебуваючи в жорсткій опозиції до церковної політики глави 
УПЦ митрополита Володимира (Сабодана), схиархімандрит Зосима 
принципово заперечував можливість подолання розділення в україн-
ському православ’ї, унезалежнення УПЦ та її реальної автономізації у 
складі Московського патріархату. 

Закономірно, що з початком війни Святогірська лавра, опинив-
шись на короткий час у зоні діяльності проросійських бойовиків, 
стала місцем їхнього базування. На транзитні бази бойовиків 
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перетворилися монастирі УПЦ, а храми – на центри антиукраїнської 
пропаганди. ЗМІ на непідконтрольній Україні території Донбасу 
повідомляли про численні випадки надання духовної опіки бойо-
викам духовенством УПЦ, освяченні ним прапорів їхніх підрозділів, 
безпосередньо очолювання груп терористів та навіть участі у 
тортурах полонених українських військових і цивільних [36, с. 87–91]. 

Офіційна ж позиція керівництва УПЦ щодо анексії Криму та 
подій на Донбасі наразі, як і раніше, залишається незмінною. Вона 
повною мірою збігається з позицією Московської патріархії, яка 
фактично перетворилася на духовного сателіта політичного 
режиму В.Путіна. Очільники УПЦ публічно не визнали факт 
агресії Росії проти України, відмовчуються щодо Криму і 
кваліфікують війну на Донбасі як внутрішньо український грома-
дянський конфлікт, «братовбивче» протистояння. Митрополит 
Онуфрій (Березовський) досі називає бойовиків, які воюють на 
Донбасі, ополченцями і вважає, що «українська криза» – це 
результат зіткнення інтересів Заходу та Сходу, в основі якого 
лежать політичні, економічні та навіть духовні протиріччя [38]. 
Відверто відмовившись вставанням вшанувати жалобною хвили-
ною пам’яті загиблих у боях захисників країни на засіданні 
Верховної Ради з нагоди Дня Перемоги 8 травня 2015 р., керів-
ництво УПЦ демонстративно кинуло виклик суспільству [39]. 
Воно всіляко замовчує масову підтримку духовенством про-
російських бойовиків на окупованій території Донбасу, відмов-
ляється взяти на себе бодай моральну відповідальність за його 
протиправні вчинки. 

Цілеспрямоване знищення чинним керівництвом УПЦ спадщини 
митрополита Володимира з інтегрування Церкви до українського 
суспільства та консолідації соціуму, пошуків шляхів подолання 
розділення в українському православ’ї входить в очевидний конфлікт 
як з національно орієнтованими церквами в Україні, так і настроями 
вагомої частини спільноти УПЦ, особливо ж у західних і центральних 
регіонах країни. Жорстко контрольована свобода виявлення думок, 
відкритих виступів духовенства з критикою проросійського політич-
ного курсу УПЦ, як і кадрові «чистки», посилюють нуртуючу 
опозиційність у лоні Церкви. 
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Видимими ознаками внутрішньоцерковної кризи став початок 
переходу окремих громад УПЦ до юрисдикції УПЦ–КП. Відпо-
відно до статистики, наведеної під час проведення 28 жовтня  
2015 р. круглого столу, організованого Комітетом з питань культури і 
духовності Верховної Ради України, упродовж 2014–2015 рр. 
відбулося близько 70 таких переходів, зокрема, у Рівненській області 
– 11, Київській – 8, Полтавській – 5, Кіровоградській – 5, Терно-
пільські – 4 [40]. Цей процес має внутрішньоцерковне підґрунтя і є 
виявом протесту віруючих проти антиукраїнської позиції як 
місцевого духовенства, так і вищого церковного керівництва. Нерідко 
такий протест набирає крайньої форми, виливаючись у насильницьке 
захоплення храмів. За інформацією, наданою керуючим справами 
УПЦ митрополитом Антонієм (Паканичем), упродовж 2014–2015 рр. 
таким способом було захоплено 31 храм, а ще у 12 населених пунктах 
існувала реальна загроза подібного [41, с. 23]. 

Потужний деструктивний потенціал політизації релігійного 
чинника, інструменталізованого не лише для створення кризи на 
Донбасі, але й з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в 
Україні загалом, породжує нові періодичні ексцеси з боку «полі-
тичних православних». Напередодні Собору єпископів УПЦ 29 січня 
2016 р. «Ліга захисників канонічного Православ’я в Україні» розпо-
всюдила провокаційні листівки із закликом відлучити від Церкви 
Президента України П. Порошенка. У зв’язку із резонансом, який 
викликала ця провокація, митрополит Онуфрій виступив із зая-
вою, у якій спростував причетність УПЦ як до самої «Ліги захис-
ників канонічного Православ’я в Україні», так і до її закликів [42]. 

Ще більший суспільний резонанс, жваву дискусію в україн-
ських медіа, критичну оцінку експертного середовища, як і реак-
цію вищого законодавчого органу України, викликала ініціатива 
керівництва УПЦ, інспірована, активно підтримана і щедро про-
фінансована його лобістами у депутатському середовищі країни, 
пов’язана з організацією і проведенням молитовної хресної ходи 
до Києва вірних Церкви у липні 2016 р. Здійснювана під гаслами 
ходи «мирного люду проти війни» та «за мир» (без зазначення 
джерела цієї війни) за участі, окрім справді мирних віруючих, 
провокаторів із забороненою екстремістською символікою та 
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символікою країни-агресора, акція від самого початку цинічно 
нагадувала про подібні псевдоправославні флешмоби з купкою 
сектантів і портретами царя Миколи II, Сталіна та транспа-
рантами «Хватит кормить Евросодом!» під час активної фази 
бойових дій на Донбасі. Попри те, що, завдячуючи зусиллям 
правоохоронних органів і силових структур, вдалося запобігти 
серйозним конфліктам і зіткненням у ході її проведення, воче-
видь хресна хода планувалася як чергова спроба дестабілізації 
всередині країни, поглиблення політичної кризи, порушення злагоди 
в українському суспільстві, як елемент багатоходового імперського 
сценарію насаджування в Україні ідей «русского мира» [43]. 

Скерованість подібних конфліктних сценаріїв різноманітними 
російськими відомствами (від Московської патріархії до МЗС, ФСБ 
тощо), проросійськими політичними силами в Україні, керівною 
верхівкою УПЦ не викликає особливих сумнівів. У складі останньої 
відверто і послідовно обстоюють російські інтереси та висловлюють 
проросійські погляди митрополит Донецький і Маріупольській 
Іларіон (Шукало), митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел 
(Савін), настоятель Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь), 
архієпископ Тульчинський і Брацлавський Іонафан (Єлецький). 
Активним учасником акцій з дискредитації Української держави 
перед міжнародною спільною за звинуваченнями в порушенні 
прав віруючих УПЦ є керуючий справами митрополит Антоній 
(Паканич). Водночас, попри очевидну політичну проросійську-
/антиукраїнську позицію верхівки УПЦ було б неприпустимим 
безоглядно екстраполювати таку позицію на увесь загал її 
віруючих, духовенства та єпископату, а тим більше узагальнено 
ставитися до Церкви як до «п’ятої колони». 

Ситуація, пов’язана з внутрішньоцерковною кризою в УПЦ, 
початок якої, на наше переконання, було покладено обранням 
главою Церкви митрополита Онуфрія (Березовського) – послі-
довного прихильника ідеології «русского мира», як і її поглиб-
лення, зумовленого антиукраїнською позицією церковної верхівки 
у питаннях оцінки подій у Криму та на Донбасі, зовнішньополітич-
ного вектора поступу Української держави, спричинилася до зміни 
балансу сил на релігійно-церковному полі країни суспільних кон-
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фесійних преференцій, актуалізувала задавнені міжконфесійні 
розділення, значно послабила раніше напрацьований потенціал 
міжцерковного діалогу та всеправославного порозуміння. 

Ще у серпні 2014 р. вже сам факт обрання митрополита 
Онуфрія предстоятелем УПЦ, як і його перші заяви щодо кризи 
на Донбасі, надали підстави керівництву УПЦ–КП офіційно 
висловити сумнів щодо можливостей продовження плідного 
діалогу з ієрархами УПЦ і закликати до співпраці та порозу-
міння тих єпископів, священиків і віруючих Церкви, які усві-
домлюють необхідність подолання розділення українського 
православ’я та утворення єдиної Помісної православної церкви 
[44]. За активного тиску російської державної дипломатії, Мос-
ковської патріархії та участі ієрархії УПЦ не вдалося, попри 
сподівання національно орієнтованої державної і церковної 
еліти, порушити питання об’єднання українського православ’я 
та автокефалії Православної церкви в Україні і на Всеправо-
славному соборі в червні 2016 р. [45]. За таких обставин з новою 
силою виявили себе рецидиви давно апробованих і далеко не 
однозначних методів державного менеджменту – і держава, і 
більшість суспільства однозначно фаворитизують так звані 
«національні» церкви (УПЦ–КП, УГКЦ), що активно декла-
рують свою державницьку позицію, сприяючи тим самим клери-
калізації суспільно-політичного простору. 

Як наслідок, на середину другого десятиліття ХХI ст. між-
конфесійні конфлікти і протиріччя все ще залишаються серйоз-
ною перепоною для консолідації суспільства та встановлення 
громадянського спокою в країні. Думки громадян стосовно 
причин конфліктів між вірними різних церков та їх динаміку 
упродовж 2000–2016 рр. дають змогу проаналізувати результати 
моніторингу, здійснюваного соціологічною службою Центру 
Разумкова (див.: Діаграма 1) [46]. 

                                                            
 Соціологічна служба Центру Разумкова здійснює моніторинг стану та 

тенденцій релігійності українського суспільства з 2000 р. Останнє за часом загально-
національне дослідження проведене з 25 до 30 березня 2016 р. за підтримки 
Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Дослідження здійснювалося в 
усіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих районів Донецької і 
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Діаграма 1. 
Чому в Україні відбуваються конфлікти між  

вірними різних церков? 
% опитаних 

 

 
 

Як бачимо, від 2000 р. думки громадян стосовно причин 
конфліктів у релігійному середовищі дещо змінилися. Так, у  
2000 р. відносна більшість (39,4%) опитаних вважала, що причина – в 
тому, що «церковні ієрархи жадають влади». Наступні позиції посіли 
майнові проблеми (22,5%), чинники «суто політичні» (19,9%). Тепер 
першу тезу підтримують менше опитаних (30,6%), натомість другу і 
третю – значно більше: 31,7% і 30,9%, відповідно. Привертає також 
увагу певне збільшення кількості тих, хто вбачає причину міжцерков-
них конфліктів «у національному питанні», з 10,9% у 2000 р. до 16,5% 
у 2016 р. Цю останню тезу найбільшою мірою підтримують жителі 
Донбасу – 28,2%, проти – 13-15% у решті регіонів країни. 

Утім, проблеми міжконфесійних конфліктів і протиріч, які не 
позначені вираженою гостротою, неспівмірні з багатьма іншими, 

                                                                                                                                   
Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична 
похибка вибірки не перевищує 2,3%.  

 Порівнюючи результати останнього опитування з результатами попередніх 
досліджень, слід враховувати, що опитування у 2000 р. і 2010 р. здійснювалися на всій 
території України, а опитування 2014 р. – в усіх регіонах України, за винятком АР 
Крим (але, на відміну від останнього дослідження, тоді опитування здійснювалося на 
всій території Донецької і Луганської областей). 
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які стоять сьогодні перед українським суспільством та державою. 
Підстав для такої оцінки надає й «українськість» більшості учас-
ників міжконфесійного протистояння, яка для них, за висловом 
В.Єленського, «була й залишається потужним стрижнем ідентич-
ності …», яка «… за спільний знаменник і в періоди найгостріших 
суспільно-політичних криз спонукала їх підноситися понад 
конфесійними суперечностями» [19, с. 394]. 

 
Релігія і церква у суспільному просторі України: 

динаміка змін 
 

Процес «повернення релігії» в Україні упродовж свого двадцяти-
п’ятирічного періоду є досить динамічним, складним і до сьогодні 
незавершеним. Церква (маємо на увазі всі релігійні організації) як 
соціальний організм, цілісний і розділений одночасно, формувався і 
продовжує змінюватися через загострення, розв’язання або «замо-
рожування» задавнених у радянському минулому конфліктів і 
протиріч, штучно сконструйованих чи спровокованих на сучасному 
етапі суперечностей. Результати цього поступу є доволі вражаючими: 
від вибореного права на присутність в українському духовному 
просторі – до розбудови розгалуженої інституційної мережі і 
суспільного визнання важливості своєї місії. 

Аналіз цих результатів варто здійснювати як в індивідуаль-
ному (відчуття людиною наявності реального права у новому, 
відмінному від попередніх радянських років, полі свободи совісті 
та захищеності вільного вибору і демонстрації своєї віри), так і в 
суспільному (ступінь оприсутненості та інтегрованості церкви в 
український державний і суспільний простір та адекватність його 
оцінок українською спільнотою) вимірах. За основу для такого 
аналізу вважаємо доцільним обрати дані досліджень соціологічної 
служби Центру Разумкова (про них уже йшлося раніше), яка з  
2000 р. здійснює моніторинг стану та тенденцій релігійності українсь-
кого суспільства, динаміки змін уявлень громадян щодо взаємин 
церкви, держави і суспільства, оцінки українським соціумом 
суспільної ролі релігії і церкви. 

Аналізуючи сучасний стан релігійності українського сус-
пільства, варто зазначити, що ніколи, навіть за радянських часів, 
піддане тривалому експерименту з викорінення традиційної інсти-



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
196

туційної релігійності, коли участь релігійних інститутів у 
процесі соціалізації була зведена до мінімуму, воно не вида-
валося «релігійною пустелею». В умовах радянського режиму 
релігійне життя на теренах України, розвиваючись в окремих 
обмежених анклавах, було досить насичене, особливо ж в її 
західних регіонах. «Релігійне підпілля» не переставало діяти, а 
все більш зростало у перебігу посилення обмежувальних і репре-
сивних заходів. Українська мережа релігійних організацій стано-
вила від 40% (пізньопротестантські спільноти) до 65% (право-
славні парафії) загальносоюзної мережі. 

Рівень декларованої релігійності українського суспільства і 
наразі залишається доволі високим (див.: Діаграма 2). На час 
проведення загальнонаціонального дослідження (25–30 березня 2016 
р.) віруючими визнали себе 70,4% громадян (проти 57,8% у 2000 р. та 
76,0% у 2014 р.). Такими, хто вагається між вірою і невір’ям, назвали 
себе 10,1% (проти 22,5% у 2000 р.).Порівняно з 2000 р. (11,9%) 
невіруючими визнали себе 6,3% опитаних, а переконаними атеїстами 
– 3,2% та 2,7%, відповідно. Байдужість до питань віри висловили 
7,2% (проти 2,6% у 2000 р.), а не визначилися в них – 3,9%. Як і 
раніше, рівень релігійності має виразний регіональний характер. Так, 
віруючими вважають себе від 91,0% жителів Заходу до 55,6% жителів 
Сходу країни. Невіруючих (0,9%) та переконаних атеїстів (0,2%) 
найменше на Заході, а найбільше на Сході (13,4% та 3,5%, відповідно) 
й Донбасі (7,2% та 5,0%, відповідно).  

Показовими є дані стосовно виховання релігійності дітей у 
сім’ї. Виховання цієї якості вважають найбільш важливим лише 
18,0% опитаних: від 39,8% жителів Заходу до 4,3% – Сходу. При 
цьому, загальне число тих, хто вважає виховання релігійності 
дітей важливим, порівняно з 2000 р. (10,8%), зросло на 7,2%. За 
цей же період збільшилася і частка тих, хто виховувався вдома у 
релігійному дусі (від 31,1% у 2000 р. до 37,7% у 2016 р.). Сьгодні 
найбільшою мірою це стосується жителів Заходу країни, де 
релігійне виховання вдома отримали 78,6% опитаних; наймен-
шою – жителів Сходу (17,7%).  

                                                            
 Тут і далі результати соціологічного дослідження наводяться за джере-

лом: Релігія, церква, суспільство і держава: два роки після Майдану (інформаційні 
матеріали). – К., 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov-
.org.ua/upload/Religiya_200516_AH.compressed.pdf 
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Діаграма 2. 
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ми церкви в Україні опікується 31851 священнослужитель. Постій-
но зростала кількість церковних засобів масової інформації, яка на 
початок 2016 р. становила 491 одиниць (у тому числі 329 – 
друковані, 29 – аудіовізуальні, 133 – електронні) [47]. 

Дослідження темпів зростання кількості церковно-релігійних 
інституцій за останні роки свідчить про те, що розширення 
релігійної мережі набуло усталеного характеру та оптимальних 
параметрів. Якщо у перші роки лібералізації радянської політики 
щодо релігії і церкви (1988–1990 рр.) кількість релігійних громад в 
Україні зросла на 41,7%, то впродовж наступного десятиліття 
(1991–2000 рр.) темпи зростання скоротилися до 5–8% на рік, у 
2001 – 2005 рр.– до 4,1–4,7%, а 2006 – 2008 рр. – до 1,8–2,6% [48, c. 
320]. Зростання релігійної мережі за останні роки (2010–2015 рр.) 
становило у межах 0,9–1,9%. При цьому слід враховувати, що 
державна статистика за 2014–2015 рр. не враховує показників 
мережі релігійних організацій на анексованій Російською Федера-
цією території АР Крим та неконтрольованих частинах Донецької і 
Луганської областей. Наразі, ані місцеві, ані центральні органи 
державної виконавчої влади не володіють офіційною інформацією 
щодо фактичного припинення чи продовження діяльності релі-
гійних організацій на зазначених територіях. 

Україна – релігійно плюральна країна, релігійне життя якої 
завжди вирізнялося багатоманітністю. Навіть за радянських часів у 
ній офіційно реєструвалося 9 релігійних напрямів. Наразі, як 
зазначалося раніше, тут налічується 98 віросповідних напрямів**. 
Їх структури, без деталізації назв релігійних організацій, кількісні 
та відсоткові показники у загальній релігійній мережі країни 
можна відстежити за нижченаведеною таблицею (див.: Таблиця 3).

                                                            
 Тут і далі статистичні дані наводяться за звітом Департаменту у справах 

релігій та національностей Міністерства культури України «Звіт про мережу церков і 
релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2016 року» (Форма №1) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/ resourses/ statistics/ 
ukr2016/63055/ 

** В офіційній статистичній звітності за 2004–2015 рр. інформація наводилася 
щодо 52 назв релігійних організацій. Збільшення їх кількості у звіті про мережу 
церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2016 р. пов’язано, насам-
перед, з деталізацією позиції «інші» у звітах за попередні роки. 
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Таблиця 3. 
Відомості про структуру віросповідних напрямів, їх кількісні 
показники та частку у загальній релігійній мережі України 

станом на 1 січня 2016 р. 
 

№ 
п/п 

Назва віросповідного напряму та конфесії 
Кількість 
релігійних 
організацій

Відсоток до 
загальної 
кількості 
релігійних 
організацій 

(%) 
I. Християнство 34664 97,1 

Православні релігійні організації 19210 53,8 
Католицькі релігійні організації 5106 14,3 
Протестантські релігійні організації (у тому 
числі): 

10348 29,0 

 - релігійні організації баптистів 3043 8,5 
 - релігійні організації християн віри 

євангельської 
2815 7,9 

 - релігійні організації адвентистів 1101 3,1 
 - релігійні організації євангельських християн 387 1,1 
 - релігійні організації реформатів 132 0,4 
 - релігійні організації лютеран 85 0,2 
 - релігійні організації харизматичного типу 1414 3,9 
 - інші релігійні організації протестантів (про-

тестантського походження) 
1380 3,8 

II. Етноконфесійні релігійні організації 577 1,6 
1. Іслам 238 0,7 
2. Іудаїзм 300 0,8 
3. Релігійні організації караїмів 4 0,01 
4. Вірменські релігійні організації 26 0,07 
5. Інші етноконфесійні релігійні організації 9 0,02 

III. Буддизм 61 0,2 
IV. Нові релігійні організації 407 1,1 
1. Нові релігійні організації православного 

походження 
6 0,02 

2. Нові релігійні організації іудейського 
походження 

47 0,1 

3. Нові релігійні організації язичницького 
походження 

150 0,4 

4. Нові релігійні організації орієнталістського 
походження 

94 0,2 

5. Інші нові релігійні організації 110 0,3 
 Всього 35709 100,0 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
202

Найбільш суттєві зміни серед трьох православних юрисдикцій 
сталися в мережі релігійних організацій УПЦ в юрисдикції 
Московської патріархії, кількість яких з початку 1992 р. зросла 
на 7191 (+131,5%) і становила на січень 2016 р. 12660 органі-
зацій, або 65,9% православних утворень України. Інституції 
УПЦ охоплюють всю територію країни і за чисельністю є домі-
нуючими у 22 із 25 регіонів (за винятком Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської областей). 

Остаточно позбулася характеристик суто регіональної релігійної 
інституції УПЦ–КП. Церкві після втрати 1994 р. беззаперечної підт-
римки влади пророкували кардинальну втрату позицій. Однак і на 
сьогодні вона лишається серйозним чинником українського конфесій-
ного і суспільного простору. На січень 2016 р. УПЦ–КП налічувала 
5074 організацій, збільшивши їх кількість, порівняно з початком  
1995 р., на 3262 (+180,0%) утворень. Найбільше релігійних органі-
зацій Церкви діє у Львівській (497), Київській (414), Волинській (389), 
Рівненській (358), Тернопільській (352), Івано-Франківській (309), 
Вінницькій (273), Хмельницькій (252) та Житомирській (235) областях, 
найменше – у Харківській (28), Луганській (35) та Закарпатській (56). 

Порівняно з 1992–2000 рр., коли УАПЦ, у зв’язку зі зміною 
юрисдикційної підпорядкованості на користь УПЦ–КП втратила 
475 громад, насамперед в Івано-Франківській, Львівській та Терно-
пільській областях, Церква помітно розширила як за кількісними, 
так і якісними параметрами свою інституційну мережу в останні 
роки. На сьогодні вона налічує 1231 організацію (у тому числі,  
1 центр, 13 управлінь, 1188 громад, 13 монастирів, 2 братства,  
7 місій та 7 духовних навчальних закладів), які діють в усіх, за 
винятком Сумської, областях. При цьому, 62,3% (767) їх зосе-
реджено у трьох галицьких областях. У підпорядкуванні УАПЦ 
(оновленої) функціонують 30 релігійних організацій, 13 з них – у 
Полтавській області. 

Головні події, пов’язані з відродженням УГКЦ після трива-
лого перебування у підпіллі за радянських часів, як зазначалося 
вище, відбулися у 1989–1991 рр. і мали вибуховий характер. З часу 
легалізації діяльності (листопад 1989 р.) Церква відновила свої 
структури й навіть перевищила довоєнний рівень. Уже на січень 
1992 р. кількість парафій греко-католиків з 138 напівлегальних 
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осередків, що не мали юридичної особи, збільшилася до 2644 
повноправних громад. На початок 2016 р. Церква мала потужну 
мережу з 3991 релігійної організації (11,2% від загальної їх 
кількості в Україні). Церковний комплекс налічував 3799 громад, 
122 монастирі, 17 духовних навчальних закладів, 45 періодичних 
видань. Понад 90,0% організацій Церкви знаходиться в Галичині та 
на Закарпатті, де вони становлять окрему Мукачівську єпархію, що 
не входить до складу УГКЦ, а підпорядковується безпосередньо 
Апостольській столиці. Якщо на початок 1992 р. Церква була 
представлена лише в 13 областях, то вже на початок 2009 р. її 
структури діяли в усіх областях України. Навіть залишаючись 
переважно регіональною, Церква поволі розширює мережу своїх 
організацій у нетрадиційних для греко-католицизму регіонах 
країни, демонструє високий рівень самооцінки своєї ролі у про-
цесах національного і державного творення. 

Практично завершеного вигляду після надання Львівській 
архідієцезії статусу митрополії набула в Україні керівна вертикаль 
Римо-католицької церкви. З початку 1992 р. Церква збільшила 
свою мережу на 662 одиниці (+146,5%) і налічувала на січень  
2016 р. 1114 релігійних організацій, у тому числі 933 громади,  
106 монастирів, 40 місій, 6 братств, 10 духовних навчальних 
закладів, 9 періодичних видань. Переважна частина церковних 
інституцій (63,0%) зосереджена у Львівській (168), Хмельницькій 
(155), Житомирській (141), Вінницькій (137) та Закарпатській (101) 
областях. Активний поступ РКЦ, особливо ж упродовж 1990-х рр., 
став певною мірою несподіванкою. Пропонуючи своїм вірним 
сучасні форми прилучення до божественного, будучи відкритою 
для духовної скарбниці інших релігійно-культових традицій, РКЦ 
стала привабливою і корисною не лише для «традиційних» 
католиків польського чи угорського походження, а й для незалеж-
них від її впливу українців. Помітно змінився етнічний склад 
віруючих цієї Церкви. Практично нема вже німецьких католиків. 
Поляки у багатьох громадах також уже не становлять більшості. У 
них часто переважають українці, з’явилося чимало росіян, представ-
ників інших національностей. Зміни торкнулися також соціального 
складу віруючих, серед яких стало чимало городян, студентів, 
наукової і мистецької інтелігенції. У контексті згаданого цілком 
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слушним є висновок О.Недавньої, що в умовах історично полікон-
фесійної секуляризованої України феномен українців у Римо-
католицькій церкві постає як один з можливих шляхів їхнього 
духовного становлення і розвитку, реінтеграції українців у при-
родне для них європейське коло народів, вихованих у західно-
європейській культурній традиції [48, с. 55]. 

За станом на 1 січня 2016 р. протестантизм в Україні налі-
чував 10 348 організацій, що становить майже 30,0% від усієї релігій-
ної мережі, проти 20,9% на січень 1992 р. Найбільш впливовими 
протестантськими утвореннями залишаються Всеукраїнський союз 
церков євангельських християн-баптистів (2691 організація, 26,0% від 
загальної кількості у протестантському релігійному комплексі), 
Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської – п’яти-
десятників (1706, 16,5%), Українська уніонна конференція церкви 
адвентистів сьомого дня (1054, 10,2%). 

Аналіз публікацій, безпосередньо чи опосередковано пов’я-
заних з протестантизмом в Україні, ще донедавна засвідчував, що 
поряд з традиційними уявленнями про «чужість» і «сектантство» 
дедалі активніше артикулювався потужний поступ протестантських 
церков, навіть «протестантизація» України. Аргументом, як правило, 
були цифри, що демонстрували збільшення кількості громад, появу 
нових церков і течій, особливо у центрально-східних регіонах та 
великих містах. Дещо іншої думки дотримувалася при цьому відома 
дослідниця протестантизму В.Любащенко, яка вважала здобутки 
протестантів цілком помірними, а пророкування протестантського 
«буму» в Україні – скоріше спробою залякати пересічного українця 
перспективою нової релігійної напруги [49, с. 28, 30]. Її висновок 
видається цілком слушним, зважаючи на те, що цифри, які засвід-
чують динамічне зростання кількості протестантських громад, 
відображають переважно формальний бік церковного життя і не 
завжди адекватно змальовують реальний стан речей. Адже на тлі 
помітного представництва громад протестантизму у загальній 
релігійні мережі країни питома вага протестантів серед українсь-
ких віруючих за роки незалежності майже не змінилась [50, с. 285].  

Український протестантизм прагне остаточно відбутися як 
невід’ємний елемент світового протестантизму і самодостатній 
суб’єкт християнської України. Протестанти вже не сприймаються 
як сектанти, як агенти Заходу, як чужерідне, привнесене ззовні 
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релігійне явище, а є природним елементом релігійного ландшафту 
України. Їм довелося тут у значно стисліші терміни долати ті етапи, 
що їх пройшли одновірці в інших країнах: від повного неприйняття 
влади (царської, імперської, радянської) до самовизначення щодо 
незалежної України. Цей поспіх, не завжди продуманий і системний, 
заважає часом бачити проблеми, які накопичуються в середині 
багатьох церков і гальмують їх позитивний поступ. У ставленні до 
сучасних суспільно-політичних процесів протестантські церкви 
традиційно дотримуються принципу «немає влади, що не була би від 
Бога» (Рим 13, 1–7). Таку обережну позицію займали лідери провід-
них протестантських церков під час Євромайдану і довший час – 
після початку подій на Донбасі, утримуючись від публічного 
виявлення громадянської позиції. Натомість, малі протестантські 
організації активно долучилися як до подій на Майдані, так і з 
ризиком для власного життя – до організації допомоги населенню на 
окупованих теренах Донбасу. 

Етноконфесійні утворення в релігійному комплексі України 
репрезентують 577 релігійних організацій. Найбільшу частину з 
них засновано послідовниками іудаїзму – 300 об’єднань. Іслам 
представлений 238 організаціями. Функціонують також поодинокі 
етноконфесійні громади вірмен, караїмів, менонітів, корейців.  

Значного поширення набули в Україні новітні релігійні течії 
(407 організацій). Найпоширенішими із них є утворення язич-
ницького спрямування (150), орієнталістського (94) та іудейського 
(47) походження. Регіональний розподіл релігійних неорухів принци-
пово відрізняється від усталеної конфесійної конфігурації країни, 
зміщеної на Захід. Так, більшість прихильників альтернативних 
релігій – мешканці центральних, східних і південних регіонів 
України. Параметрами розміщення новітніх рухів є: регіони, де 
інфраструктура та вплив історичних церков порівняно слабкі; регіони, 
де боротьба з інституційною релігійністю в радянський період 
спричинила чи не найбільш руйнівні наслідки; урбанізовані регіони та 
регіони, які є об’єктом найбільшого впливу закордонних місій. 

Говорячи загалом про новітні релігії на території України, слід 
зазначити, що умови для їх поширення є надзвичайно сприятли-
вими, що пояснюється дією комплексу соціально-політичних, релі-
гійних, психологічних чинників: 
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- відсутність у суспільстві чітких ціннісних та ідеологічних 
орієнтирів; 

- загальне зниження легітимності більшості суспільних інститутів, 
насамперед владних, а також криза традиційних з них – сім’ї та школи; 

- недостатній вплив історичних церков, невідповідність їх 
релігійної практики запитам «нового» віруючого; 

- висока активність іноземних місій, засоби агітаційно-пропа-
гандистської роботи з неофітами та фінансові можливості, які 
значно перевищують можливості традиційних церков; 

- міжконфесійні суперечності, політизованість релігійних органі-
зацій, що відштовхує певну частину тих віруючих, хто потребує, 
власне, релігійного життя; 

- специфіка вітчизняного менталітету, який внаслідок геогра-
фічного положення України – її межового статусу між Сходом та 
Заходом, Півднем та Північчю – був відкритий різним впливам; 

- певний світоглядний плюралізм українського народу, 
терпиме ставлення до інакомислення, що зазвичай збігається з 
орієнтацією новітніх релігій. 

Глобальна релігійна регіоналізація певною мірою пояснює і 
реально існуючу релігійну регіоналізацію України, в межах якої 
чітко виділяються чотири макрорегіони – Західний (Волинська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Терно-
пільська, Чернівецька області); Центральний (м. Київ, Вінницька, 
Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області); Східний (Дніпро-
петровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); 
Південний (АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м. 
Севастополь). Такий поділ у спеціальних дослідженнях з регіона-
лістики деталізується переходом з регіонального рівня на локальний 
або ж з рівня адміністративно-територіального поділу країни на 
рівень історичних земель (Буковина, Волинь, Галичина, Крим, 
Поділля тощо). Для вивчення регіональної специфіки етнорелігійних 
процесів та їх основних тенденцій у загальнонаціональному масштабі 
запропонований поділ є цілком обґрунтованим. Межа між першими 
двома макрорегіонами проходить приблизно вздовж колишнього 
кордону СРСР 1922 – 1939 рр., що загалом відповідає значному пере-
падові в рівнях та активності релігійних процесів. Є підстави 
стверджувати також про існування у кордонах означених макро-
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регіонів ряду регіонів та субрегіонів, які мають специфічні особли-
вості та відмінності щодо основних зовнішніх і внутрішніх ознак 
релігійного життя. 

Виходячи з характеру конфесійної структури населення, регіо-
нальних етнокультурних традицій, особливостей розвитку, поши-
рення та становлення окремих релігійних напрямів і течій, актив-
ності віруючих, територію України можна умовно поділити на ряд 
релігійно-географічних зон (Див.: Таблиця 4). 

 

Таблиця 4. 
Релігійно-географічні зони України 

 

Макрорегіони Регіони Області

Західний 

Галичина 
Тернопільська, Івано-Франківська, 

Львівська 
Закарпаття Закарпатська 
Волинський і 
Буковинський 

Волинська, Рівненська, Чернівецька 

Центральний 

Поділля Хмельницька, Вінницька, Житомирська 
Центрально-
Східний 

Київська, Черкаська, Чернігівська, 
Сумська, Полтавська, Кіровоградська 

м. Київ м. Київ 

Східний Південно-Східний 
Харківська, Дніпропетровська, Луганська, 

Донецька, Запорізька 

Південний 
Причорноморський Миколаївська, Одеська, Херсонська 

Крим АР Крим, м. Севастополь 
 

У конфесійній конфігурації та насиченості релігійними 
громадами досить помітними є відмінності між макрорегіонами 
України, які мають динамічний характер. Так, якщо з кінця 1980-
х – початку 1990-х рр. релігійна мережа особливо динамічно 
зростала у Західному макрорегіоні, то з часом тут ці темпи 
уповільнилися, поступившись більш активному її розширенню у 
Центральному та, особливо, в Східному і Південному макро-
регіонах (див.: Таблиця 5). Якщо у Західному макрорегіоні 
питома вага релігійних громад у загальнонаціональній мережі 
скоротилася з 59,78% (станом на 1 січня 1992 р.) до 34,88% 
(станом на 1 січня 2009 р.), то у Центральному вона збільшилася, 
відповідно, з 26,30% до 35,16%, Східному – з 7,67% до 15,39%, 
Південному – з 6,24% до 14,57%. Подібна тенденція цілком 
корелюється з динамікою змін мережі релігійних громад за вказаний 
період: якщо у Західному макрорегіоні кількісне збільшення релігій-
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них утворень відбулося лише у 1,5 раза (+48,30%) – з 7 782 до 11 541 
громади, то у Центральному – у 3,4 раза (+239,50%) – з 3 425 до 11 
628 громад, у Східному – у 5,1 раза (+409,81%) – з 999 до 5 093 гро-
мад, у Південному – у 5,9 раза (+492,98%) – з 813 до 4 821 громади.  

Як засвідчують наведені в Таблиці 5 статистичні дані, на початок 
2009 р. мережа релігійних громад набула усталеного і майже 
оптимального характеру, істотно не змінившись за своїми кількісними 
показниками у подальші роки. Якщо за період з 1 січня 1992 р. по 
1 січня 2009 р. кількість релігійних громад в Україні зросла на 20 064 
парафії (з 13019 до 33083), то за наступні сім років – лише на 1100 
об’єднань. При цьому слід мати на увазі, що станом на 1 січня 2013 р. в 
АР Крим діяло 2042 релігійні громади, м. Севатостополі – 127, 
Донецькій та Луганській областях – 1701 і 798, відповідно. Навіть за 
умови продовження їх функціонування після анексії Криму та з 
початком війни на Донбасі (що є малоймовірним), зважаючи на 
незначний приріст громад на цих територіях порівняно з 2009 р., він 
істотно не впливає на загальну тенденцію і характер динаміки мережі 
релігійних об’єднань упродовж 2009–2015 рр. 

Таблиця 5. 
Динаміка мережі релігійних громад у межах макрорегіонів та 

областей України  (1 січня 1992 р. – 1 січня 2016 р.)* 
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Збільшення 
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 Західний 7 782 59,78 11 541 34,88 3 759 48,30 12253 35,85 4471 57,45 
1 Львівська 2 206 16,94 2 798 8,46 592 26,84 2963 8,67 757 34,32 
2 Тернопільська 1 428 10,97 1 655 5,00 227 15,89 1745 5,11 317 22,20 
3 Закарпатська 1 109 8,52 1 756 5,30 647 58,34 1837 5,37 728 65,64 

4 Івано-
Франківська 1 078 8,28 1 263 3,82 185 17,16 1331 3,90 253 23,47 

5 Рівненська 734 5,64 1 429 4,32 695 94,69 1528 4,47 794 108,17 
6 Волинська 628 4,82 1 438 4,35 810 128,98 1573 4,60 945 150,48 
7 Чернівецька 599 4,61 1 202 3,63 603 100,67 1276 3,73 677 113,02 
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Продовження таблиці 5. 
 Центральний 3 425 26,31 11 628 35,16 8 203 239,50 13158 38,49 9733 284,18 
1 Вінницька 739 5,68 1 946 5,88 1 207 163,33 2092 6,12 1353 183,09 
2 Хмельницька 699 5,37 1 705 5,16 1 006 143,92 1874 5,48 1175 168,10 
3 Житомирська 438 3,36 1 275 3,85 837 191,10 1443 4,22 1005 229,45 
4 Київська 375 2,88 1 556 4,70 1 181 314,93 1773 5,18 1398 372,80 
5 Черкаська 288 2,21 1 195 3,61 907 314,93 1365 3,99 1077 373,96 
6 Чернігівська 279 2,15 869 2,64 590 211,47 963 2,82 684 245,16 
7 Сумська 214 1,64 725 2,19 511 228,79 833 2,44 619 289,25 
8 Кіровоградська 153 1,18 617 1,87 464 303,27 751 2,20 598 390,85 
9 Полтавська 151 1,16 944 2,85 793 525,17 1125 3,29 974 645,03 
10 м. Київ 89 0,68 796 2,41 707 794,38 939 2,75 850 955,06 
 Східний 999 7,67 5 093 15,39 4 094 409,81 5857 17,13 4858 486,29 
1 Донецька** 327 2,50 1 524 4,61 1 197 366,06 1737 5,08 1410 431,19 

2 Дніпропетров-
ська 189 1,45 1 142 3,45 953 504,23 1350 3,95 1161 614,28 

3 Харківська 174 1,34 791 2,39 617 354,60 918 2,68 744 427,59 
4 Луганська** 166 1,28 727 2,19 561 337,95 809 2,37 643 387,35 
5 Запорізька 143 1,10 909 2,75 766 535,66 1043 3,05 900 629,37 
 Південний 813 6,24 4 821 14,57 4 008 492,98 2915 8,53 2102 258,55 
1 Одеська 382 2,93 1 168 3,53 786 205,76 1266 3,69 884 231,41 
2 АР Крим** 159 1,22 1 996 6,03 1 837 1155,35 - - - 159 -
3 Херсонська 139 1,07 853 2,58 714 513,67 910 2,69 771 554,68 
4 Миколаївська 133 1,02 695 2,10 562 422,56 739 2,15 606 455,64 
5 м. Севастополь** - - 109 0,33 109 - - - - -
 Разом 13019 100,00 33083 100,00 20064 154,11 34183 100,00 21164 162,56 

 
* Показники Таблиці розраховано за джерелами: Центральний державний архів 

вищих органів влади та державного управління України (далі – ЦДАВО України).–  
Ф. 4648, оп. 7, спр. 640, арк. 4; Звіт Державного комітету України у справах національ-
ностей та релігій «Про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на  
1 січня 2009 року». Форма № 1)// Офіційний сайт Релігійно-інформаційної служби 
України [Електронний ресур]. – Режим доступу: www.risu.org.ua; Звіт Міністерства 
культури України «Про мережу релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 
2016 року» (Форма №1), затверджений наказом Міністерства культури України від  
31 березня 2016 р. №184. 

** Статистичні дані про мережу релігійних організацій в Україні станом на  
1 січня 2016 р. не враховують показників релігійних громад на анексованій території 
АР Крим, м. Севастополя та неконтрольованих Україною територіях Донецької і 
Луганської областей. 

 

Серед областей України з найбільш насиченою релігійними 
утвореннями мережею є Львівська, де на початок 2016 р. функціо-
нувало 2963 громади (8,67% їх загальної кількості в Україні), 
Вінницька – 2092 (6,12%), Хмельницька – 1874 (5,48%), Закарпатська – 
1837 (5,37%), Київська – 1773 (5,19%) та Тернопільська – 1745 (5,10%) 
області. Найменш насиченими релігійними громадами залишаються 
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Миколаївська область – 739 (2,16%), Кіровоградська – 751 (2,20%), 
Сумська – 833 (2,44%), Херсонська – 910 (2,66%), Харківська – 918 
(2,69%), Чернігівська – 963 (2,82%) та м. Київ – 939 (2,75%). 

Соціологічні дані Центру Разумкова, отримані у березні 
2016 р. й раніше, дають підстави стверджувати, що віросповідна 
самопрезентація громадян України в останні роки залишається 
практично незмінною (див.: Таблиця 6). Наведені результати 
демонструють, що як і в попередні роки, у конфесійному про-
сторі України домінують християнські конфесії, а серед них 
лідируючі позиції займає православ’я – 65,4% (від 76,7% жителів 
Центру до 50,6% – Донбасу). З греко-католицизмом ідентифікували 
себе 6,5% опитаних (переважаюча частка їх проживає на Заході 
країни – 29,9% жителів макрорегіону), римо-католицизмом – 1,0%, 
протестантизмом – 1,9%. Не ідентифікують себе з жодною 
християнською конфесією 7,1% опитаних, вважаючи себе «просто 
християнином». Водночас, з ісламом пов’язують вибір 1,1% 
опитаних, іудаїзмом та індуїзмом – по 0,2%. На Півдні, Сході та на 
Донбасі привертають увагу значні частки громадян, які не 
відносять себе до жодного з віросповідань (21,7%, 24,7% і 28,3%, 
відповідно, за 16,3% середньостатистичної частки по Україні). 

Слід зазначити, що більшість (63,0%) опитаних вважають, що 
«людина може бути просто віруючою і не сповідувати якусь 
конкретну релігію». Ця точка зору переважає в усіх регіонах 
країни (від 63,2% на Донбасі до 72,2% в Центрі), за винятком 
Заходу, де 49,6% опитаних переконані, що «віруюча людина 
повинна обов’язково сповідувати ту чи іншу релігію». Ці емпі-
ричні дослідження переконливо засвідчують, що поряд зі звичною 
традиційною конфесійною релігійністю виникає і поширюється 
нетрадиційна позаконфесійна, синкретична релігійність. Подібні 
процеси спостерігаються у всьому світі, що дає підстави говорити 
про можливу реконструкцію традиційних релігійних систем або/та 
посилення нових форм релігійності. Тут маємо прояв давно відмі-
ченого в соціології релігії та інших релігієзнавчих дисциплінах 
релігійного індивідуалізму, внаслідок якого віруючі вважають цілком 
достатнім реалізовувати свою віру не через належність до релігій-
них об’єднань, а індивідуально. 
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До якої релігії Ви себе  
відносите? % опитаних  

                  Таблиця 6. 
 

 Україна Захід
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Православ’я 66,0 60,8 68,1 70,6 70,2 65,4 52,3 44,2 45,9 60,2 54,0 57,0
Римо-католицизм 0,5 1,6 0,4 1,3 1,0 1,0 1,3 1,9 1,0 3,8 1,0 1,4
Греко-католицизм 7,6 7,6 7,6 5,7 7,8 6,5 38,4 38,4 37,2 26,8 36,2 29,9
Протестантизм 2,0 1,3 1,9 0,8 1,0 1,9 0,8 2,6 3,8 0,5 1,4 3,6
Іудаїзм 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2
Іслам 0,7 0,4 0,9 0,7 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Буддизм 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Індуїзм 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Язичництво 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Просто християнин 6,9 15,8 7,2 8,6 6,3 7,1 2,7 10,8 6,9 4,3 4,1 4,8
Інше 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,8 0,0 0,2 0,0
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69,0 59,1 73,8 79,4 79,5 76,7 68,8 64,9 76,4 73,2 67,4 71,0 69,7 70,0 71,8 66,7 71,6 63,2 60,6 
0,8 2,4 0,5 0,9 1,5 1,9 0,0 0,3 0,3 0,3 0,9 0,5 0,0 1,0 0,2 0,8 0,6 0,3 0,0 
0,6 0,5 0,3 1,2 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,9 0,9 0,5 0,6 0,3 1,0 1,7 1,3 0,0 0,3 2,3 0,5 1,9 0,9 3,2 1,2 0,9 1,9 2,5 
0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 0,7 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,0 2,3 4,9 4,2 0,5 0,0 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 6,0 
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7,8 24,4 7,7 5,5 10,3 6,5 4,0 10,3 7,2 6,5 6,5 5,1 9,9 12,6 7,0 15,2 3,8 8,1 11,9 
0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 
18,2 11,8 17,0 10,8 7,1 12,7 20,9 19,9 10,2 14,1 18,1 21,7 16,6 14,2 16,3 15,0 21,7 24,7 28,3 
0,0 0,3 0,0 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 
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Істотні зміни за останні роки простежуються у конфесійно-
церковному самовизначенні. На цей час кількість прихильників 
УПЦ–КП відчутно перевищує кількість симпатиків УПЦ (25,0% та 
15,0%, відповідно); серед тих, хто відніс себе до послідовників 
православ’я, – 38,1% проти 23,0% (див.: Діаграма 3). Є підстави 
констатувати наявність сталої тенденції зниження.  

 

Діаграма 3. 

 

 
 
Спостерігається зниження кількості прихильників УПЦ з 2010 р. 

(у 2010 р. вона становила 23,6% всіх опитаних, у 2013 р. – 19,6%, 2014 
р. – 17,4%, наразі – 15,0%) та зростання кількості прихильників УПЦ–
КП (порівняно з 2000 р. вона зросла вдвічі – з 12,1% до 25,0%). 
Найбільш помітним це зростання є у Центрі країни (з 17,6% до 
34,6%), на Сході (з 3,0% до 18,7%) та на Заході (з 20,3% до 36,1%). 
Частка прихильників УАПЦ упродовж 2000 – 2016 рр. також дещо 
збільшилася – з 1,3% до 1,8%. Імовірно, одним із чинників зростання 
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кількості симпатиків УПЦ–КП є церковне самовизначення тих, хто 
вважав себе «просто православним»: частка таких респондентів 
зменшилася з 38,6% у 2000 р. до 21,2% у 2016 р. 

Досить різними є думки громадян стосовно перспектив 
роз’єднаного нині православ’я в Україні (див.: Діаграма 4). У 
ставленні до цього питання очевидними є декілька тенденцій. 
По-перше, порівняно з 2010 р. значно зросли частки тих грома-
дян, хто вважає, що «православні України мають згуртуватися 
навколо Української православної церкви – Київський патріар-
хат» (з 16,7% у 2010 р. до 24,4% у 2016 р.) та «православні 
Церкви України повинні об’єднатися в єдину Церкву, яка 
домагатиметься незалежності» (з 13,8% до 23,6%, відповідно). 

Перша і друга точка зору мають практично однакову кількість  
прихильників у всіх регіонах, крім Заходу, де другу точку зору 
підтримує відносна більшість опитаних (37,8%). Ті, кому це 
байдуже, за середньостатистичним показником по Україні у 24,2%, 
становлять відносну більшість на Донбасі (39,8%), Півдні (32,1%) 
та Сході (28,8%) країни. По-друге, з 2010 р. більш ніж удвічі (з 
22,3% до 10,1%) зменшилася частка громадян, переконаних у тому, 
що «Українська православна церква має залишатися невід’ємною 
частиною Руської (російської) православної церкви». Така точка зору 
залишається порівняно поширеною на Сході (17,2%) та Донбасі 
(14,7%) і найменшою мірою – на Заході (4,5%) країни. 
 

 

Діаграма 4. 
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Українське суспільство залишається толерантним до спові-
дування різних релігій. Переважна більшість громадян (75,4%) 
вважають, що «будь-яка релігія, яка проголошує ідеали добра, лю-
бові, милосердя і не загрожує існуванню іншої людини, має право 
на існування» або «всі релігії мають право на існування як різні 
шляхи до Бога» (див.: Діаграма 5). 

 
Діаграма 5. 

 
* В анкеті 2000 р. варіанта відповіді «не відповіли» не було 

 
У тому, що «право на існування мають лише традиційні для 

нашої країни релігії», упевнені 11,5% респондентів. Лише 9,3% 
опитаних підтримали твердження «істинною є лише та релігія, 
яку я сповідую». 

Водночас, третина (34,7%) опитаних переконані в тому, що 
церква, релігія мають бути національно орієнтованими. Таку точку 
зору поділяють більшість (54,2%) жителів Заходу, 39,1% – Центру, 
26,4% – Донбасу і лише кожен п’ятий житель Півдня (20,0%) та 
Сходу (19,8%) країни. 

Роль релігії в житті суспільства визнають 66,4% опитаних  
(у 2000 р. – 69,0%), а 23,2% – заперечують будь-який її вплив  
(у 2000 р. – 29,6%). Натомість, більшість громадян визнають вплив 
релігії на певні аспекти суспільного життя, а саме: вона «підвищує 
моральність і духовність людей» (73,4%); релігія «є одним із важливих 
засобів відродження національної самосвідомості і культури» (64,9%) 
та «одним з чинників демократичного суспільства» (54,8%). Привертає 
увагу істотне збільшення за останні роки частки тих, хто вважає, що 
релігія є «елементом політичного життя» (з 34,0% у 2014 р. до 50,2% у 
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опитаних (проти 72,6% у 2014 р.). Натомість, 34,4% респондентів 
вважають, що «свобода совісті і рівність віросповідань в Україні 
декларується, але не здійснюється» (проти 21,2% у 2014 р.).  

 

 
Діаграма 7. 

* Сума варіантів відповіді «згоден» і «скоріше згоден». 
** Сума варіантів відповіді «не згоден» і «скоріше не згоден». 
 
 

Водночас, відчутно зросла кількість тих, хто вважає, що 
«релігійні організації і церкви занадто зловживають наданими їм 
правами і свободами» (41,2% порівняно з 33,6% у 2014 р.). 

Традиційно складною виявляється для громадян оцінка став-
лення державної влади до церков в Україні (див.: Діаграма 8).  
З відповіддю на це питання не змогли визначитися 38,2% опитаних, 
а найбільша частка таких проживає на Донбасі (43,7%), Півдні 
(42,1%) та Центрі (40,9%) країни. Лише кожен п’ятий (19,7%) обрав 
варіант відповіді «влада ставиться однаково до всіх релігійних 
організацій в Україні». Відносна ж більшість (42,2%) вважають, що 
«є церкви, до яких влада ставиться краще, ніж до інших» (27,5%) 
або «влада вивищує одну церкву на противагу іншим» (14,7%). У 
сукупності останні дві позиції виразно переважають у всіх регіонах 
країни, що може свідчити про нерівне ставлення до церков і 
релігійних організацій як центральних, так і місцевих органів влади. 



 

Я
не по
частк
2016 
«зале
крити
«церк
вати 
майж
позиц
зобов
була 
демон

Н
інстит
опита
жител

Г
ження
супер
вірую
не зго

Розділ IV.

Як і раніше, більш
винна втручатися
ка тих, хто так ду
р. Натомість, де
жно від ситуац
икувати владу» 
ква зобов’язана к
неправду і злов

же чверть (22,3%
цію церкви стосо
в’язана підтриму
б від Бога». Най
нструють жителі
Не знаходить підт
туту державної 
аних (у 2000 р. 
лів Донбасу (див
Головна причин
ям інституту д
речить праву на 
ючих інших церк
оден із запровад

 Мовний аспект соц

шість громадян п
я у відносини мі
умає, зменшилася
що збільшилася 
ції церква пови
(з 10,4% у 201
критикувати вла
вживання» (7,5%

%) громадян демо
овно влади і лиш
увати державну в
йбільший запит 
і Заходу (27,6%) 
тримки у громадя
церкви: наразі 

– 19,9%): від 20
в.: Діаграма 9).  
а, з якої грома
ержавної церкв
свободу совісті

ков», – цю позиц
дженням інститут

ціокультурної транс

переконані в том
іж людиною і вл
я з 62,9% у 2010
кількість тих, хт
инна або підтр
0 р. до 13,7% у
аду, оскільки її м
% і 8,6%, відпо
онструють запит
ше 8,5% вважают
владу, бо «немає
на критичну по
та Сходу (26,9%
ян України ідея за
її підтримують

0,4% жителів За

адяни не згодні
ви, полягає в т
і і призведе до д
цію відзначили 4
ту державної цер

сформації...     
 

217 

Діаграма 8. 
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Висновки та рекомендації 
 

Процес формування конфігурації релігійно-суспільних відно-
син на етапі горбачовської «перебудови» й унезалежнення України 
був значною мірою зумовлений глибокими системними і вибухо-
небезпечними наслідками радянської політики у релігійній сфері і 
супроводжувався спричиненими ними високим рівнем конфлікто-
генності релігійного середовища, анемічністю структур традицій-
них для України церков, їхньою низькою конкурентоспроможністю 
перед тиском закордонних місіонерських інституцій та новітніх 
релігійних рухів, нездатністю протистояти спокусам сервілізму 
перед владою, однобічною підтримкою певних політичних сил, які 
репрезентували лише частину суспільства. 

Попри неуникненні для «перехідного періоду» аберації в 
реалізації в незалежній Україні принципу свободи совісті та вірос-
повідання сама можливість вільного користування громадянами 
релігійними свободами спричинилася до сплеску масової релі-
гійності, потужного інституційного розвитку традиційних церков, 
легалізації заборонених за радянських часів утворень та виник-
нення чималої кількості нових релігійних організацій і, як наслідок, 
істотного урізноманітнення українського релігійного простору. 

Від другої половини 1980-х рр. хвиля релігійного «ренесансу» 
набирала сили на Заході країни й помітно спадала на українському 
Півдні та Сході. З початком 2000-х рр. приріст релігійної мережі в 
країні, як і рівень декларованої релігійності населення, досить 
інтенсивно відбувається за рахунок східних та південних теренів. 
Дослідження темпів зростання кількості церковно-релігійних 
інституцій свідчить про їх істотне скорочення з другої половини 
2000-х рр., а сама мережа набула усталеного характеру та опти-
мальних для задоволення потреб віруючих параметрів. У конфесій-
ному вимірі початково динамічніше розвивалися структури пра-
вославного і греко-католицького віросповідань, однак упродовж 
останніх п’ятнадцяти років вищими темпами зростає мережа 
протестантських і нових релігійних рухів. 

Інституалізація конфесійного простору в Україні характе-
ризується складністю та динамічністю процесів, які відбивають 
напружений ритм сучасного релігійного життя. В країні немає 
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жодної конфесії, що домінувала б у всіх регіонах держави. Водно-
час, Україна поділена на зони переважаючого впливу тієї чи іншої 
конфесії: в Галичині відчутний домінуючий вплив УГКЦ, в 
Центральній, Південній та Східній Україні – УПЦ у юрисдикції з 
Московським патріархатом, а в Криму (за офіційними даними 
станом на початок 2014 р.) значну частину релігійної інфраструк-
тури становлять ісламські утворення. 

Очевидна релігійна регіоналізація країни, яка істотно зменшує 
інтегративний потенціал релігійного комплексу у процесах суспіль-
ної консолідації і державотворення, ускладнюється і відсутністю 
навіть у «традиційних» церков єдності та спільного духовного 
управління. Розколотість українського православ’я (УПЦ, УПЦ–
КП, УАПЦ) породила значні міжправославні суперечності, подо-
лання яких не доводиться чекати найближчим часом. Відсутність 
духовної єдності серед протестантів, іудеїв, мусульман зумовлює 
суттєві суперечності між ними, боротьбу за лідерство, моно-
польний вплив на віруючих, одноосібне представництво як в 
Україні, так і поза її межами. Процес утворення самостійних, 
духовних управлінь у деяких регіонах України набуває тенденції 
розмежування громад і об’єднань за національною ознакою, що 
стимулює релігійно-етнічні суперечності. 

Дестабілізуючим чинником, що посилює регіоналізацію релі-
гійних процесів та міжконфесійні суперечності, є наявний протек-
ціонізм щодо певних релігійних інституцій. Про його існування як на 
загальнодержавному, так і місцевому рівнях констатують експерти, 
результати соціологічних досліджень. Передусім політичною підт-
римкою користуються православні церкви (УПЦ–КП і УПЦ) та 
УГКЦ, насамперед, у регіонах їх домінування. Вища та місцева 
державна бюрократія, як і політичні еліти, відкрито демонструють 
свої релігійні та конфесійні уподобання, що у більшості засуд-
жується суспільством. 

Традиційно високим залишається рівень декларованої релігій-
ності українського суспільства, інтегрований показник якої (релі-
гійна поведінка, релігійне знання, індивідуальна побожність, релі-
гійно-інституційна залученість) цілком зіставний, якщо розглянути 
його на тлі інших центрально- та східноєвропейських країн (Украї-
на поступається Румунії, Польщі, Угорщині та Словаччині, але 



Розділ IV. Мовний аспект соціокультурної трансформації...     
 

221 

випереджає Чехію, Латвію, Естонію, Білорусь). Тим часом, показ-
ники релігійної поведінки українців зростають далеко не так 
швидко, як релігійно-інституційна мережа. Дедалі більший відсо-
ток тих, хто вважає себе релігійною особою, поєднується з одним 
із найнижчих у Центрально-Східній Європі рівнем реальної участі 
в діяльності релігійних організацій, релігійного виховання. Оче-
видним є і явний брак кореляції між зростанням декларованої 
релігійності і реальним станом суспільної моралі. Реконструкція 
глибоко закорінених у національній історії моделей релігійності, 
відтворення релігійних культур неминуче призводить до конст-
руювання та реконструювання позацерковних, «дифузних» виявів 
релігії, у яких мотиви громадянської релігії химерно поєднуються з 
елементами дохристиянських вірувань і переплітаються різні 
набори цінностей, символи, звичаї та поведінкові норми. 

Усі без винятку дослідження фіксують досить істотну від-
мінність між релігійною поведінкою жителів Західної України, з 
одного боку, і Сходу та Півдня країни, з іншого. Ці відмінності не 
можна пояснювати лише різною тривалістю панування в цих регіонах 
атеїстичного політичного режиму. Можна припустити, що особлива 
роль греко-католицизму в Галичині як важливого чинника етнічної 
ідентичності і демаркаційного кордону в іншоетнічному та іншорелі-
гійному оточенні за часів перебування у складі різних державних 
утворень сприяла формуванню й інакшого типу релігійної культури, 
аніж та, що склалася під впливом православ’я на Великій Україні, а 
відтак і послідовній релігійній поведінці і консолідації галицького 
українства навколо «своєї» релігійної інституції. 

Зрештою, релігійна самоідентифікація населення України 
збігається з соціокультурними особливостями регіонального по-
ділу країн, на полюсах якого протистоять цінності індустріаль-
ної культури промислового Сходу і традиційно аграрної куль-
тури Заходу. Україна як цілісність усе ще залишається у пошуку 
своєї культурної та релігійної ідентичності, а очевидна релігійна 
диференціація сучасного українського суспільства є частиною 
його соціокультурної диференціації. 

Відносно невисока активність церковного життя й низький 
ступінь участі віруючих у справах релігійних організацій дивним 
чином поєднуються в Україні з дуже високим рівнем довіри до 
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церкви як такої, який перевищує рівень довіри до будь-якої іншої 
інституції. Не змінюють цієї картини міжцерковні конфлікти, 
випадки негідної поведінки священнослужителів, викриття фінан-
сових зловживань, скандали в церковному середовищі тощо. Фахівці 
відзначають пряму кореляцію довіри до церкви з темпами, глиби-
ною та соціальними наслідками суспільних реформ – там, де ці 
реформи мають поверховий, несистемний характер, здійснюються 
в інтересах окремих суспільних груп, супроводжуються падінням 
життєвого рівня і зростанням розгубленості, – церква розгля-
дається як свого роду «ідеальний тип» справедливої, некорумпо-
ваної інституції, рівень відчуженості якої від «простої людини» 
значно менший, порівняно з владними і політичними структурами. 

Невпинно зростає і частка тих громадян, які високо оцінюють 
соціальну місію церкви. Активно включившись в реалізацію низки 
важливих соціальних, освітніх, виховних, культурницьких програм, 
критично оцінюючи неефективність існуючого суспільного договору 
в Україні, саме церкви пропонують його кардинальний перегляд на 
засадах християнської демократії, на яких збудовані успішні сус-
пільства європейських країн. Керівники українських церков та 
релігійних організацій зуміли сформулювати низку досить чітких і 
рішучих запитів до влади й звернутися з відповідальними закликами 
до громадянського суспільства щодо суспільно-політичної ситуації в 
Україні, посягань на свободу віросповідання та спроб розпалення 
міжконфесійної ворожнечі, ситуації на Сході країни, підтримки 
благодійництва та волонтерської діяльності, подолання моральної 
недуги корупції тощо. Церква, як органічна частина суспільства, 
присутня в різних сферах його життя, виконує важливу соціальну 
роботу, вийшовши за межі своєї суто церковної діяльності, замі-
щуючи функції світських структур. 

Процес «повернення релігії» в Україні триває, й питома вага тих, 
хто виражає свою ідентичність за допомогою релігійних символів, 
весь час зростає. Крім того, ерозія давніх суспільних цінностей, які 
зберігають значення лише для невеликих анклавів населення, різно-
векторність соціокультурних переваг, наростання політичної 
диференціації та соціальної нестабільності при дефіциті інтегруючих 
ідей актуалізують пошук наскрізних стрижнів національної конст-
рукції. У ролі одного із них серйозно розглядається і «єдина Помісна 
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православна церква», а якщо ширше – місія релігії і релігійних 
інституцій у творенні української громадянської нації, зміцненні 
української державності, консолідації українського суспільства. 

За подібних обставин, в умовах полікультурності та полікон-
фесійності соціуму країни, наявної конфліктогенності релігійного 
комплексу, що є наслідком розбалансованості його організму та 
дисгармонії інтересів, релігія здатна каталізувати як процеси суспі-
льної консолідації, так і дезінтеграції, а перекликаючись з етніч-
ними та політичними суперечностями, надавати їм більшої напру-
ги та емоційної залученості учасників. 

Державна політика національно-громадянської консолідації й 
активного залучення до цього процесу інтегративного потенціалу 
релігії і релігійних організацій в Україні має реалізовуватися з дотри-
манням певних принципів і орієнтуватися на комплексне вирішення 
пріоритетних завдань: 

1. Системної концептуалізації потребують правові регулятори 
етнонаціональних відносин загалом, важливі для мінімізації загроз 
етнічних конфліктів, а насамперед – для посилення консолідації 
загалу населення країни як української громадянської нації, розвитку 
її історичної свідомості, традицій і культури, етнічної, культурної, 
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і націо-
нальних меншин України на основі забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина. 

Органи влади і наукова громадськість упродовж тривалого 
часу пропонують проекти відповідного акта в різних редакціях 
його назви («Концепція державної етнонаціональної політики», 
«Основи державної етнонаціональної політики», «Стратегія держав-
ної етнонаціональної політики»). Прийняття такого базового доку-
мента, який би окреслював мету, принципи і довгострокові завдання 
державної етнонаціональної політики та механізми її реалізації з 
урахуванням реальних внутрішніх і зовнішніх викликів та загроз 
національній безпеці, є досить актуальним і невідкладним. 

2. Неприпустими є подальше зволікання із реалізацією 
державою верховенства права в країні і сили закону як у державно-
церковних відносинах взагалі, так і у регулюванні діяльності 
релігійних організацій та їхніх представників зокрема. Нагальною 
є потреба прийняття на законодавчому рівні Концепції державно-
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конфесійних відносин в Україні та нової редакції Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації», які б регулювали 
відносини релігійних інституцій з державою, діяльність церкви в 
сфері суспільного життя. Своєрідним тестом для державного 
менеджменту на спроможність демократичними, правовими мето-
дами відповідати на виклики у сфері державно-церковних відносин 
стала анексія Криму та криза на Донбасі. Він засвідчує, що у 
сьогоднішніх українських реаліях наближення до європейських 
практик правового регулювання проблем релігійного простору все 
ще залишається декларативним. 

3. За нових умов, що склалися у середовищі УПЦ у юрис-
дикції з Московським патріархатом,надзавданням Української 
держави має стати створення комплексу умов (політичних, еконо-
мічних, соціальних, культурних тощо) для реального унеза-
лежнення на сьогодні все ще найчисельнішої Православної церкви 
в Україні від російських політичних впливів. Держава у зазначе-
ному питанні може і повинна створювати сприятливі умови для 
суверенізації УПЦ, але не шляхом прямого втручання у процес та 
його форсування, а опосередковано, створюючи умови для демок-
ратичних трансформацій суспільства, готуючи тим самим ґрунт 
для посилення суспільного запиту на об’єднане православ’я. 

На жаль, практичні дії органів влади, заяви деяких її предс-
тавників засвідчують нехтування цими засадничими принципами. 
Наприклад, нелегітимним з правової точки зору, як і практично 
нездійсненним, став публічний заклик від 25 вересня 2015 р. 
очільника Державного департаменту у справах релігій та націо-
нальностей до керівників чотирьох єпархіальних управлінь УПЦ, 
які опинилися на окупованій території, перенести управлінські 
структури на підконтрольну Україні територію. Серйозну критику 
з боку депутатів, експертів і, що важливо, Головного науково-
експертного управління Верховної Ради України викликала підт-
римка Комітетом з питань культури і духовності Верховної Ради 
(жовтень 2016 р.) законопроекту №4511 щодо особливого статусу 
релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в 
Російській Федерації (очевидно передбачається саме для УПЦ), та 
рекомендація вищому законодавчому органу країни прийняти його 
у першому читанні. Суть «особливого статусу» полягає в обов’язку 
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усіх відповідних релігійних організацій укладати з державою 
договори (угоди) з додатковими зобов’язаннями щодо їх діяльності. 
Подібні дії, які суперечать чинному законодавству, провокують як в 
Україні, так і Росії звинувачення Української держави щодо 
втручання у внутрішні справи церкви, викликають міжнародний 
резонанс, стимулюють загострення міжцерковних і міжконфесій-
них суперечностей. 

План дій засадничо повинен мати позитивний, а не обмежувально-
дискримінаційний характер, пропонувати привабливу альтернативу, 
виходити із актуального загальнонаціонального завдання консолідації 
української громадянської нації, реальної суверенізації держави. 

4. Досить важливою є розробка та реалізація поточних і 
перспективних програм державної політики у сфері відносин церкви, 
держави і суспільства, які б враховували регіональні особливості 
етноконфесійних процесів, забезпечували їх нормалізацію, реальне 
втілення в життя принципів поліконфесійності суспільства, відокрем-
лення церкви від держави, партнерські взаємини. 

5. Актуальним залишається комплексний науковий аналіз 
ролі релігії в етнополітичних процесах у регіонах, транскордонних 
зв’язках, крос-культурних впливах та комунікаціях, участі релі-
гійних організацій у суспільно-політичному житті, а також поглиб-
лення досліджень історії і сучасної політики держави стосовно 
релігії та церкви, її специфіки та наслідків. 

 
1. Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних 

розмежувань / Л.П.Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 
2011. – 272 с. 

2. Процюк Р. Релігійна ідентичність нації як чинник становлення 
громадянського суспільства / Р.Процюк // Вісник Львівського 
університету. Філософські науки. – 2004. – Вип. 6. – С. 122–130. 

3. Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового 
порядку / С.Гантінгтон. – Львів, 2006. – 474 с. 

4. «Україна може існувати лише в одному цивілізаційному вимірі – 
європейському. Інакше на неї чекає небуття». Інтерв’ю з Оксаною 
Пахльовською // Дзеркало тижня. – 2015. – 25 квітня–15 травня. – №15(211). 

5. Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та 
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХI століття / В.Єленський. 
– Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2013. – 504 с. 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
226

6. Єленський В. Релігія і «перебудова» / В. Єленський // Людина і 
світ. – 2000. – Листопад-грудень. – С. 11–21. 

7. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / редкол.: А.Колодний (голова) 
та ін. Т.4. Католицизм; / за ред. П.Яроцького. – К., 2001. – 598 с. 

8. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах 
(1946–1989) / Б.Боцюрків // Ковчег. – 1993. – Ч. I. – С. 123–164. 

9. Роод Вим. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом 
и Россией (Советским Союзом) в период от Октябрьской революции  
1917 г. до 1 декабря 1989 г. / Роод Вим. – Львів: Свічадо, 1995. – 279 с. 

10.  Правда Украины. – 1989. – 23 мая; Вісті з України. – 1989. – №23. 
11. Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська греко-

католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В.Марчук. – 
Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 464 с. 

12. Литвин В. Солодка ноша чи гіркий хрест? / В. Литвин // Віче. – 
1993. – №8. – С. 41–48. 

13. Заява Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР.  
20 листопада 1989 року // Людина і світ. – 1990. – №1. – С. 8–9. 

14.  Центральний державний архів громадських об’єднань України 
(ЦДАГО України). – Ф. 1, оп. 32, спр. 2771. 

15. Головащенко С. Історія християнства / С. Головащенко. – К.: 
Либідь, 1999. – 350 с. 

16. Єленський В. Нація і релігія: Україна / В. Єленський // Людина і 
світ. – 2003. – №6. – С. 39–48. 

17. Релігійні громади в Українській РСР // Людина і світ. – 1991. – 
№5. – С. 41. 

18. Драч Іван. Політична ситуація в Україні і завдання Руху / І.Драч 
// Літературна Україна. – 1990. – 1 листопада. 

19. Про ставлення ЦК Компартії України до релігії, церкви, віруючих, 
до використання конфліктів у політичних цілях. Резолюція Пленуму ЦК 
Компартії України // Радянська Україна. – 1990. – 29 листопада. 

20. Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в 
связи со складывающейся ситуацией в отношениях с Католической 
Церковью // Журнал Московской патриархии. – 1991. – №1. – С. 6–7. 

21. Центральний державний архів вищих органів влади та державного 
управління України (ЦДАВО України). – Ф. 4648, оп. 7, спр. 640. 

22. Російський державний архів новітньої історії (РДАНІ). – Ф. 89, 
оп. 8, спр. 41. 

23. Бондаренко В. Українська православна церква в новому 
політичному інтер’єрі / В.Бондаренко // Людина і світ. – 1991. – №4. –  
С. 31–35. 



Розділ IV. Мовний аспект соціокультурної трансформації...     
 

227 

24. Єленський В. Розлам. Протистояння в українському православ’ї 
як конфлікт ідентичностей / В. Єленський // Людина і світ. – 2000. – №6. – 
С. 2–10. 

25. Михальченко Н. Беловежье. Л. Кравчук. Украина. 1991–1995 / 
Н.Михальченко, В.Андрющенко. – Киев: Украинский центр духовной 
культуры, 1996. – 512 с. 

26. Голос України. – 1992. – 17 червня. 
27. Бондаренко В. Православ’я в Україні: розкол замість автокефалії 

/ В. Бондаренко // Людина і світ. – 1992. – №9-10. – С. 2–6. 
28. Звернення Президента України Л.Кучми до Верховної Ради 

України 4 квітня 1995 р. // Голос України. – 1995. – 6 квітня. 
29. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – 

К.: Інститут філософії АН України, 1994. – 175 с. 
30. Еленский В. Церковь и политика в посттоталитарном обществе / 

В. Еленский // Логос. Диалог Восток – Запад. – Брюссель, Мюнхен, 
Москва, 1995. 

31. Васьківський В. «Гарячі точки»: стан справ і шляхи врегу-
лювання / В. Васьківський // Людина і світ. – 1997. – №10. – С. 31–32. 

32. Паляниця І. «В міжконфесійних конфліктах не буває 
переможців…»/ І.Паляниця // Людина і світ. – 1997. – №8. – С. 25–32. 

33. Зустріч Президента України Леоніда Кучми з членом 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій // Людина і світ. – 
1999. – №3–4. – С. 25–26. 

34. Чорноморець Ю. Українські церкви 2014-го: про два типи 
православ’я: християнський і язичницько-геополітичний / Ю. Чорно-
морець // День. – 2014. – 26–27 грудня – №244. 

35. Прокляття матерів нічим не змиється, – архієпископ УПЦ (МП) 
закликав Путіна зупинити кровопролиття [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_
relations/57297/ 

36. Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та 
напрями врегулювання. Аналітична доповідь / ред. кол. О. О. Рафаль-
ський (голова), В. О. Котигоренко,  М. І. Панчук. – К.: ІПіЕНД ім. 
І.Ф.Кураса НАН України, 2015. – 268 с. 

37.  Председатель Ваада Украины Иосиф Зисельс выступил в 
Берлине с докладом о положении евреев Украины в условиях российской 
агрессии (16.09.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eajc. 
org/page16/news4727.html 

38. Війна на Донбасі – результат зіткнення протиріч Заходу та Сходу, 
– Митрополит Онуфрій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/national_religious_question/57261/ 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
228

39.  УПЦ (МП): Митрополит Онуфрий не всталво время приветствия 
Героев АТО, чтобы подчеркнуть необходимость прекращения войны 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://gordonua.com/news/war/upc-
mp-mitropolit-onufriy-ne-vstal-vo-vremya-privetstviya-geroev-ato-chtoby-
podcherknut-neobhodimost-prekrashcheniya-voyny-79951.html 

40. Упродовж 2015 року 40 релігійних громад вирішили розпро-
щатися з Московським патріархатом (29.10.2015) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/orthodox 
relations/61540/ 

41.  Крестный подход // Корреспондент. – 2016. – 11 березня. – 
№9(701). – С. 22–24. 

42. УПЦ (МП) відхрещується від «Ліги захисників канонічного 
Православ’я в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/62341/ 

43. Торба В. Чиї інтереси стоять за Хресною ходою до Києва? / 
В.Торба // День. – 2016. – 12 липня. – №120(4726). 

44. Діалог між УПЦ–КП та новим керівництвом УПЦ (МП) 
неможливий, – коментар Київської Патріархії [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://theology.in.ua/ua/index/all_news/confessional/-
orthodox_relations/57344/ 

45. Кривцун Д. В пошуках «точки зборки» / Д.Кривцун // День. – 
2016. – 30 червня. – №112(4718). 

46. Релігія, Церква, суспільство і держава: два роки після Майдану 
(інформаційні матеріали). – К., 2016 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.razumkov.org.ua/upload/Religiya_200516_A4.compressed.pdf 

47. Войналович В. Інституалізація релігійного простору: стан, тен-
денції, перспективи / В. Войналович // Етнополітичні процеси в Україні: 
регіональні особливості: монографія. – К.: Інститут політичних і етнона-
ціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – С. 318–336. 

48. Недавня О. Римо-католицизм у контексті релігійних шукань 
українців / О.Недавня // Вісник Національної академії наук України. – 
2001. – №4. – С. 46–55. 

49. Любащенко В. Протестантизм і «підводні камені» статистики / 
В.Любащенко // Людина і світ. – 2001. – №2–3. – С. 28–30. 

50. Любащенко В. Протестантизм в Україні: чи є перспектива? /  
В. Любащенко // Сучасна українська політика: аналітичні доповіді Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – С. 278–293. 



 

РОЗДІЛ VI. 

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА 

КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ НАСЛІДКІВ 
 

Засади формування політики пам’яті в Україні на 25-му році 
незалежності в умовах війни все ще залишаються питанням диску-
сійним. Врешті, саме поняття «пам’ять» щодо соціальних груп, що 
набуло популярності в умовах меморіального буму останніх 
десятиліть, досі є не вповні усталеним. 

Запроваджене у 1920-х роках французьким соціологом М. Гальб-
ваксом поняття «колективна» чи «групова пам’ять» уперше 
утверджувало пам’ять як соціальний конструкт, утворений групою, 
а не індивідуумом [1]. Зародившись у надрах соціологічної школи 
Е. Дюркгейма, концепт колективної пам’яті швидко віднайшов 
місце у дослідженнях не лише соціологів та істориків, але й філо-
софів, культурологів та психологів. 

Наприкінці ХХ століття німецький єгиптолог Ян Асман вводить 
поняття «культурної пам’яті». На його думку, існують «комуні-
кативна», «жива», «повсякденна» пам’ять, яка функціонує протя-
гом трьох поколінь діти/батьки/діди (тривалість «живої пам’яті» 
близько 80 років) та «культурна пам’ять» – довга і формалізована, 
що потребує «професійних носіїв»: митців, жерців, діячів культу-
ри, освіти і політики [2]. 

Концепт «історична пам’ять» зазвичай постає як похідний чи 
синонім концептів: «колективна», «соціальна», «культурна» 
пам’ять, негайно вступаючи в суперечність з постмодерністським 
баченням, чим є сама по собі історія як наука і як саме розрізнити 
власне історію і історичну пам’ять. Усвідомлення того, наскільки 
пам’ять детермінує історичне пізнання, останнім часом змушує 
істориків замислитися про зміни в методології, зокрема, до 
ширшого залучення здобутків когнітивних наук при історичному 
аналізі аж до постання меморіки як окремого наукового напряму 
[3]. Дослідникам ідеться про те, що поняття «пам’ять» безпо-
середньо пов’язане з історією і водночас не є ідентичне їй, а також 
пов'язане з ширшим поняттям культури та традиції окремо взятого 
суспільства, що детермінує, серед іншого, і культуру пам’яті. 
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Історія, попри зміни бачення, чим вона є як наука, проте завжди 
лишається наукою, що орієнтована на пізнання минулого, натомість 
історична пам’ять завжди орієнтована на майбутнє: метою збере-
ження та відтворення спогадів є не краще пізнання того, як усе було 
«насправді», а ті самі «уроки історії», про які якщо й може йтися, то 
виключно в контексті історичної пам’яті. Звісно, історичне пізнання 
впливає на те, як ми уявляємо собі минуле. Проте визначає, які 
«уроки» можемо з нього здобути і як ті «уроки» засвоїти, не історія як 
наука, а пам’ять як частина культури. 

Так, поряд з концептом історичної пам’яті постає концепт 
«історичної культури», вперше запропонований Й. Рюзеном, який 
окреслив сферу історичної культури як простір практичної дієвої 
артикуляції історичної свідомості в житті суспільства [4, с. 234]. 
Історична культура – не просто концепт, а певна аналітична 
структура, що розкриває специфіку історичної пам’яті окремого 
соціуму, способи її репрезентації. Йдеться також і про механізми 
конструювання колективної пам’яті, тобто творення образів 
минулого, що відбувається відповідно до потреб сучасності. «Без 
звертання до концепту «історична культура» в сучасній соціогу-
манітаристиці уже немислима розмова ані про стратегії наукових 
досліджень, ані про зміст і структуру історичної пам’яті, ані про 
інформаційну і освітню політику», стверджує Л. Нагорна [5, с. 9]. 

Політика пам’яті є «прикладним» аспектом концепту історич-
ної пам’яті, умовно подібною до свого роду «психотерапевтичних 
практик» як прикладного аспекту психології. Як і психотерапія, 
політика пам’яті має давню історію практичного застосування, 
будучи інструментом впливу на формування колективної пам’яті, 
що застосовувався більш чи менш усвідомлено задовго до появи 
відповідного терміна. На державному рівні з відповідним закріп-
ленням у нормативно-правовому полі вперше комплексно політика 
пам’яті була запроваджена у повоєнній Німеччині, її метою було 
подолання нацистського минулого країни. Успіх цієї політики 
надихнув як самих німців, так і інші посттоталітарні країни на 
запровадження окремих елементів цієї політики для подолання не 
лише нацистського, але й комуністичного спадку.  

Історична пам'ять є базовим елементом формування соціальної 
ідентичності. У пошуках відповіді на питання «хто ми та куди 
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прямуємо» кожне покоління наново «переписує» історію для щоден-
ного вжитку, звертаючись до одних сюжетів та персонажів і 
відсуваючи на другий план інші. Цей пошук відповідей для сього-
дення неминуче впливає і на майбуття. Ці відповіді можуть стати 
потужним рушієм розвитку, а можуть і завдати непоправної шкоди. 

Віктимізація соціуму чи окремих соціальних груп у цьому 
просторі становить значні загрози для подальшого розвитку 
суспільства. За В. Волканом віктимізовані групи схильні плекати у 
власних душах відчуття невпевненості, з одного боку, і агресив-
ності, з іншого, аж до соціального садизму [6]. А тому спроби 
подолання минулого без застосування певних заходів, що їх 
Л. Нагорна визначає як «антистресові запобіжники» [5, с. 234], 
цілком спроможні до творення в суспільстві не лише «комплексу 
жертви» і «запрограмованості на поразку», але й агресивних форм, 
тим самим поглиблюючи наслідки травми, завдаючи шкоду там, де 
мало творити користь. Водночас, неусвідомлена відповідальність 
суспільства за вчинене також створює загрози. Психологи напо-
легливо стверджують: принцип «важливо не лише те, що ми пам'я-
таємо, але й те, як ми це робимо», має бути базовим у процесі 
формування політики пам'яті. Важливою є не лише сама історична 
пам’ять, але й культура пам’яті та прагматичний (у термінології 
Дж. Ійяла) її вимір: очікувані ефекти групового пам’ятання (збере-
ження ідентичності, консолідація, примирення, подолання історичної 
травми, запобігання повторенню минулого травматичного досвіду, 
соціальна мобілізація тощо) [7]. 

Сутність політики пам’яті становить процес підтримання, 
корегування або зміни загальноприйнятої в окремий історичний 
період історичної пам’яті завдяки цілеспрямованій діяльності цілого 
спектра учасників (політиків, митців, письменників, істориків тощо). 
Учасники цього процесу діють в інтересах окремих соціальних груп, 
тож навіть тоді, коли ми говоримо про здійснення політики пам’яті на 
державному рівні, мусимо усвідомлювати, що ця політика пере-
важно є результатом взаємодії різних груп, що ставлять собі певну 
мету. Подекуди ця мета може бути сформульована, а відповідна 
політика сконструйована і навіть профінансована з-поза меж соціу-
му, щодо якого здійснюється. 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
232

Той набір поворотних подій та імен, що уособлюють найбільш 
значимі, важливі періоди в історії суспільства, не є сталим, проте 
завжди – корелюючим з загальною традицією історичної культури 
окремого соціуму. Практики комеморації кожного суспільства є ще 
більш залежними від культурної традиції, значною мірою вони є 
культурно детермінованими.  

Попри те, що кожне покоління здійснює своєрідну «ревізію 
пам’яті», точок Тріумфу та Травми (Трагедії) в пам’яттєвому прос-
торі, масштаби цих процесів різняться і є не лише культурно, але й 
загалом соціально детермінованими. Найбільшою інтенсивністю 
вони відзначаються у часи соціокультурних чи то соціальних 
трансформацій, внаслідок яких, за влучним висловом П. Нора, 
«нове сприйняття минулого» щоразу тягне за собою «небачений 
раніше спосіб усвідомлювати його» [8].  

Останні чверть століття меморіальні війни в Україні спала-
хують, тихо тліють або тимчасово завмирають довкола практик 
увічнення пам’яті окремих діячів минулого та загалом формування 
пантеону видатних постатей української історії, пам’ятних дат, 
пам’ятників, практик і символіки відзначення днів пам’яті та свят. 
Активізацію дискусій навколо питань пам’яті, її матеріального 
втілення в пам’ятниках та символах і нематеріального – в різного 
роду урбонімах, можемо спостерігати і на новому етапі, що розпо-
чався після Революції Гідності. 

Не менш засадничо важливими для формування зваженої 
державної політики пам’яті є й дискусії щодо змісту підручників та 
загалом наукового дискурсу, які в Україні вже почасти стали 
предметом наукового аналізу [9], та щодо питань простору пам’яті та 
культурної спадщини (більш широко усвідомлюваними в концепціях 
«місць пам’яті» та «ментальних мап», актуалізовані в процесі 
декомунізації) [10], які, переважно, ще чекають свого дослідника. 

Комплексний аналіз кожного з цих напрямів, як це блискуче 
продемонстрував усе той же П. Нора, який, спільно з великою 
групою колег, присвятив понад десятиріччя праці дослідженню 
місць пам’яті у Франції [8], має свої методологічні особливості, 
проте загалом дозволяє скласти цілісне уявлення про картину пам'яті 
окремо взятого соціуму. 
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Пам’яттєві трансформації: Україна у 
посттоталітарному світі 

 

Основною тенденцією пам’яттєвих трансформацій, що охопи-
ли Європу в останній чверті ХХ століття, стало повернення з 
небуття пам’яті віктимізованих груп, що до того часу перебували у 
затінку офіційної історіографії. Перші кроки щодо відкриття 
архівів у посттоталітарних країнах, перші спогади тих, хто до того 
часу був безмовним, були інтерпретовані в концепції «заповнення 
білих плям». Тоді історія (а разом з нею і пам’ять) уявлялися 
дослідникам як цілісна картина, мапа, яка почасти (чи й загалом) 
уже накреслена, але певних частин, окремих пазлів у ній бракує, як 
на мапах доби великих географічних відкриттів. Тож варто лише ці 
білі, а радше «криваві», як і саме по собі ХХ століття, в якому, 
переважно, і віднаходилися ці плями, ліквідувати, заповнити чи 
відчистити, і картина світу стане повнішою і чіткішою. А проте, 
вже невдовзі виявилося, що уявлення про «білі плями» як про щось 
таке, про що правда була, але її замовчували, було надто спрощеним, і 
справа не лише у тому, що на мапах чогось бракувало, щось було 
відретушовано, а щось і взагалі намальовано такого, чого ніколи не 
існувало. Виявилося також, що мапи, укладені сусідами, суттєво 
відрізняються, і численним спільним групам істориків не так прос-
то накреслити спільну мапу минулого, навіть у межах уже реально 
існуючої спільної мапи сьогодення. Водночас, ці зусилля ствердили 
наукове співтовариство у думці, що подекуди «пояснювальні схеми» 
не лише пояснюють, і то не так минуле, як сьогодення, але й 
конструюють майбутнє.  

Україна успадкувала історичну мапу «загальносоюзного» зразка 
з поправкою на національні особливості, з відповідним набором 
героїв і визначних подій. Це дослідження присвячене аналізу змін, що 
їх зазнала схема пам’яті за останні чверть століття та якими були 
відповіді на, спрощено кажучи, виклики глобалізації та націоналізації 
пам’яті. Увагу зосереджено на трансформації уявлень про найваж-
ливіші дати, події та постаті національної історії, зафіксовані на двох 
рівнях: у державній політиці пам'яті, переважно відбиті й у 
нормативно-правових документах, та в уявленнях громадян, пере-
важно репрезентованих у результатах соціологічних опитувань.  
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Основну увагу зосереджено на аналізі трансформації уявлень 
про події, що відповідають «пікам пам’яті» у дихотомії Тріумф та 
Травма, як точках, що структурують загальне пам’яттєве поле 
соціуму. З цією метою я аналізую весь комплекс державних свят та 
образи війни і Голодомору в державній політиці пам’яті та суспільних 
уявленнях. Окрему увагу приділено аналізу трансформації уявлень 
про семантику образу видатних українців та кореляції пантеону, 
сформованого на офіційному рівні та в суспільних уявленнях,з 
комплексом пам’яті про окремі події.  

 
 

Державні свята як елемент  
конструювання ідентичності 

 

Якщо розглянути загальну картину, що саме Україна «святку-
вала», «відзначала» та «вшановувала» на державному рівні за роки 
незалежності, то не надто складно помітити, що найбільш обереж-
но протягом усього часу вживалося визначення «святкування». 
Саме це слово вже несе у собі чітко визначену оцінку подій, до яких 
воно застосовується. Це, безсумнівно, подія не лише визначна, але 
така, що містить позитивну характеристику. Тож і застосування та-
кого визначення робить події, яких воно стосується, «базовими», 
основними у переліку радісних сторінок пам’яті.  

Документів, присвячених тим чи іншим подіям, які б вже у назві 
документа позиціонувались як «свято», на всю нормативну базу, 
наявну на офіційному сайті Верховної Ради України на серпень 2016 
року, налічувалося лише 42, з них 19 є міжнародними документами, в 
тому числі 18 – документами, ухваленими на рівні Співдружності 
незалежних держав (СНД). Серед них немає жодного документа за 
підписом Президента України, в яких завжди перевага надавалася 
більш нейтральному, ніж «святкування», визначенню характеристики 
події. Врешті, ця традиція стала загальною для нормативної практики 
– останній документ, що в його назві йдеться про проведення 
святкування, датований 2010 роком.  

Переважна більшість документів, у назвах яких ідеться про 
святкування, зосереджена довкола днів, визначених у Кодексі законів 
про працю, як днів святкових. Успадкований від радянської доби та 
Кодексу законів про працю Української РСР, затвердженого у 1971 
році, Кодекс законів про працю України відбиває перипетії змін 
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уявлень про те, що на різних етапах історії незалежної України 
поставало як свято, позначаючи найбільш радісні сторінки та, 
водночас, формуючи спільний, загальнонаціональний «ритм» життя 
та його простір пам’яті. 

Наразі найдавнішими святами українського державного ка-
лендаря є Новий рік, традиція святкувати який успадкована ще від 
доби імперій і закріплена наприкінці ХІХ століття, та 1 і 2 травня, 
поіменовані як День міжнародної солідарності трудящих, запро-
ваджений у радянській Росії ще у 1917 році, а згодом успішно 
закріплений у законодавстві УРСР і успадкований Україною. Ще 
один успадкований від радянської традиції святковий день – Міжна-
родний жіночий день 8 березня, відзначення якого також має своє 
коріння у часах світанку індустріальної доби, а як свято на держав-
ному рівні воно постало у 1965 році. Саме ці три дати та закріплені 
на законодавчому рівні святкові дні єдині, що лишалися незмін-
ними у національному святковому календарі як за датою, так і за 
назвою від часу здобуття Україною незалежності. 

На противагу державній політиці, ставлення суспільства до 
цих трьох свят за роки незалежності зазнало суттєвих змін, зафік-
сованих у результатах соціологічних опитувань. Ставленням україн-
ців до державних свят регулярно цікавиться Київський міжнародний 
інститут соціології (Таб. 1) [11]. 

Таблиця 1.  
Динаміка рівня популярності державних свят 

(у відсотках по Україні в цілому) 
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2010 81,0 79,2 49,0 12,1 83,9 57,7 5,7 28,9 16,5 
2013 81,2 79,4 48,8 10,0 83,3 40,4 3,6 35,6 12,3 

2016 74,2 78,5 37,2 6,6 81,1 34,7 4,8 34,1 20,1 
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Запроваджені ще за радянської доби три наразі найбільш 
усталені дати українського державного святкового календаря ут-
вердились як наслідки модернізації та глобалізації зразка кінця 
ХІХ – початку ХХ століття.  

Відгомін боротьби за права робітників та жінок на світанку доби 
індустріального суспільства, поширеної в Європі та Новому Світі, 
підкреслений уже в самих назвах свят, поіменованих як міжнародні, 
та радянський відбиток, накладений на практики їх відзначення, 
позначилися на рівні сприйняття їх сучасним українським суспіль-
ством. Попри те, що Новий рік та Міжнародний жіночий день і 
понині входять до п’ятірки найулюбленіших свят українців, саме 
вони зазнали найбільшої втрати популярності протягом останніх 
трьох років, демонструючи тенденцію до зниження їх значення як 
святкових днів. Характерно, що Міжнародний день солідарності 
трудящих уже 6 років тому був на передостанньому місці серед 
найпопулярніших державних свят, і відтоді простежується тенденція 
до подальшого зменшення рівня його популярності як свята, тоді як 
виражене зниження популярності Нового року та Міжнародного 
жіночого дня простежується лише протягом останніх 3 років.  

Тривалий час досить наполегливо свята Міжнародного дня 
солідарності трудящих та Міжнародного жіночого дня позиціо-
нуються як свята весни, свята поза політикою. Щодо зацікавлених 
саме в такому позиціонуванні цих двох свят важко щось впевнено 
стверджувати за умови відсутності відповідних досліджень. Дозволю 
собі лише припустити, що коло таких зацікавлених не обмежується 
економістами, що фахово переймаються цільовим маркетингом 
роздрібної торгівлі. Марина Гримич, зокрема, припускає цілком 
раціональні чинники «живучості» свята, апелюючи до біології: 
авторка стверджує, що саме кінець лютого–початок березня є одним з 
найдепресивніших періодів у році, що їх віддавна людство долає 
через влаштування свят у ці періоди [12]. Водночас, уже на 2012 рік 
питання «чи підтримують громадяни скасування свята 8 березня» 
було актуалізоване достатньою мірою, щоб привернути увагу 
соціологів. Тоді соціологічна група «Рейтинг» повідомила, що 
відповідно до отриманих ними даних 91 відсоток опитаних проти 

                                                            
 Тут і далі, якщо не зазначено іншого, аналізуючи рівень популярності дер-

жавних свят, я покликаюся на результати опитувань, наведених у Таблиці 1. 



Розділ VI. Політика пам’яті в сучасній Україні…       
 

237 

такого скасування, принагідно радісно пожартувавши в прес-релізі, 
присвяченому результатам опитування щодо ставлення українців до 
Міжнародного жіночого дня, про те, що жінкам варто «краще 
готуватися» до цього свята і тоді «депутатам не доведеться турбу-
ватися про низьку народжуваність, і свято 8 березня буде спільним 
святом тотальної перемоги кохання і весни» [13]. Враховуючи 
наявність досить потужного і наполегливого дискурсу, що формує 
ставлення до свят навздогінної модернізації не як до свят боротьби за 
права, а як свят «поза політикою» на тлі падіння їх популярності, 
питання про реальне ставлення українців до змісту цих свят та 
причин, з яких вони змінюють своє ставлення до них, видається 
вельми цікавим та практично не дослідженим.  

Найрадикальніші та наймасовіші зміни в українському святко-
вому календарі пов’язані з появою в ньому релігійних свят, що спос-
терігалося незадовго до проголошення незалежності – у березні 1991 
року, коли статтю 73 Кодексу про працю було доповнено частиною 
другою, яку було викладено у такій редакції: «Робота також не 
провадиться в дні релігійних свят: 7 січня – Різдво Христове, один 
день (неділя) – Пасха (Великдень), один день (неділя) – Трійця».  

Відтоді релігійні свята добре прижилися у святковому кален-
дарі, поступово зміцнюючи свої позиції у переліку найулюб-
леніших свят українців. Так, за останні три роки Різдво випередило 
у рейтингу улюблених свят Новий рік, Трійця, яка ще 6 років тому 
не входила до п’ятірки найулюбленіших свят, здобула нових 
шанувальників і стала більш популярною, а Великдень не полишає 
першої позиції в рейтингу вже більше 5 років. 

У 2015 році національний календар поповнився ще одним 
святом. У 2014 році указом Президента 14 жовтня оголошено Днем 
захисника України, а вже наступного року рішенням Верховної Ради 
цей день оголошено державним святом та вихідним днем.  

Ситуація для українського пам’яттєвого поля дещо неординарна, 
і не лише через те, що то є перше державне свято з новою, відмінною 
від радянського пам’яттєвого канону датою, запроваджене за останні 
20 років. З одного боку, традиція відзначення «Дня захисника» є 
успадкованою від радянської доби: запроваджене в радянському 
календарі і згодом відтворене більшістю країн пострадянського прос-
тору, воно є доброю ілюстрацією того, як, попри загальну відомість 
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сумнівної історії свята, під один раз встановлену дату старанно 
підбираються історичні обґрунтування [14]. Повернення радянського 
свята 23 лютого Дня захисника Вітчизни до українського святкового 
календаря відбулося у 1999 році відповідним одноосібним рішенням 
Л. Кучми – свято запроваджене Указом, а не постановою Верховної 
Ради [15]. Свято не проголошувалося вихідним днем, а отже, рішення 
про його встановлення не потребувало розгляду доцільності його 
запровадження парламентом.  

Водночас, дата 14 жовтня також не є новою для українського 
пам’яттєвого календаря. Того ж таки 1999 року, коли було 
відновлено відзначення 23 лютого як Дня захисника Вітчизни, тим 
таки Л. Кучмою 14 жовтня також оголошувалося святом – Днем 
українського козацтва – у статусі подібному, проте не ідентичному 
тому, в якому запроваджувався День захисника Вітчизни. Різниця 
полягала в тому, що День захисника Вітчизни Указом встановлю-
вався як свято, а День українського козацтва встановлювався як 
такий, що відзначається щорічно 14 жовтня – в день свята Покрови 
Пречистої Богородиці [16]. 

В обох випадках нормативні документи, що ними було 
встановлено свята, не зазначали, як саме на державному рівні вони 
відзначатимуться – відсутність передбаченого церемоніалу дозво-
ляла вільно збільшувати або зменшувати суспільну важливість 
кожного з цих днів, залежно від обставин, хоч щороку.  

Врешті, через 15 років скорегована назва та змінена дата 
відзначення свята дещо змістили акценти. Встановлення свята на 
14 жовтня, Покрову, та заміна у назві слова «Вітчизни» на «Украї-
ни» відсилає, з одного боку, до більш давньої, ніж радянська, 
традиції, а з іншого, до традиції антирадянської, яка, щоправда, 
менш активно афішується. Так, якщо згадка про 14 жовтня, як про 
день заснування УПА, наявна у методичних рекомендаціях Інсти-
туту національної пам’яті з відзначення цього дня [17], то в 
офіційних промовах Президент наголошує на традиції відзначати 
Покрову як свято українського козацтва, про річницю заснування 
УПА воліючи не згадувати [18].  

Гендерний аспект свята, що на ньому акцентували увагу 
захисники 23 лютого як «чоловічого дня», що святкується напере-
додні «жіночого дня» 8 березня, був важливим, якщо не сказати – 
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основним аспектом свята вже в останні роки існування СРСР, і цей 
статус і далі підтримувався у більшості пострадянських країн.  

Як свідчать репрезентовані Соціологічною групою «Рейтинг» 
дані, вже 2013 року у сприйнятті суспільства для 41% опитаних  
23 лютого – це був гарний привід зробити приємне близьким 
чоловікам (так частіше вважали жінки). Для 39% – це було свято 
чоловіків, які мають чи мали стосунок до армії (так частіше вважали 
самі чоловіки). При цьому 12% опитаних вважали його політичним 
святом з радянського минулого, а 7% – звичайним днем [19]. 
Соціологи твердять, що українське суспільство загалом позитивно 
поставилося до зміни дати та назви свята [20], проте даних про те, 
яким змістом його наповнюють сьогодні, немає. Водночас, викладене 
вище дозволяє припустити, що дихотомія у сприйнятті свята чи то як 
гендерного, чи то як свята тих, хто був причетний до армії, 
збережеться, тим самим дещо підвищуючи (імовірно) рівень 
патріотизму, проте утверджуючи гендерну нерівність в українському 
суспільстві. Служба в армії наразі в Україні не є професійною 
діяльністю (всі роки незалежності в Україні існувала система 
загального військового обов’язку, що в теорії поширювалася на всю 
чоловічу частину населення відповідного віку). Ця система збері-
гається і понині, тобто свято «тих, хто мав бути причетним», 
поширюється на всю чоловічу частину населення. Вибудовування 
асоціативного ряду «чоловік – захисник» неминуче позначається на 
розподілі соціальних ролей і у цивільному житті. Уникненню такого 
розвитку подій міг би посприяти рух у бік «професіоналізації» свята, 
як свята тих, хто обрав для себе захист України як покликання і 
професію, імовірно, варто було б розглянути і доцільність запро-
вадження окремо Дня ветеранів чи його аналогу. 

Окремим важливим блоком у святковому календарі репрезен-
товані свята, безпосередньо пов’язані з постанням та утвердженням 
державності України: День Незалежності та День Конституції. 

Традиція відзначення Дня Конституції також успадкована 
сучасною Україною від радянської доби – вперше це свято запро-
ваджене на честь прийняття так званої «сталінської» Конституції, 
що відзначалося до 1977 року 5 грудня, а згодом 7 жовтня [21]. День 
Конституції (тоді ще Конституції СРСР) зник з переліку днів 
святкових найпершим, у 1991 році, коли вже невдовзі після прого-
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лошення незалежності статтю за номером 73 Кодексу законів про 
працю було викладено у новій редакції – перший і єдиний раз за 
доби незалежності. Згодом до цієї статті неодноразово вносилися 
правки, проте її більше ніколи не викладали у новій редакції.  

Зникнення Дня радянської Конституції з переліку державних 
свят відбулося тихо і практично непомітно, тим більш, що на 
кількості свят це не позначилося: в новій редакції статті 73 Кодексу 
законів про працю, ухваленій Верховною Радою УРСР як Закон 
УРСР 18 червня 1991 року, було не лише вилучено одне старе свято, 
але передбачене одне нове, датою з радянською традицією не 
пов’язане – День Незалежності України, який мав відзначатися 16 
липня на честь ухвалення у 1990 році Декларації про державний 
суверенітет. Уже на початку наступного, 1992 року, Верховна Рада, 
вже України, змінила дату відзначення Дня Незалежності, приуро-
чивши його до 24 серпня 1991 року – дня ухвалення Верховною 
Радою УРСР Акта проголошення незалежності України. Тривалий 
час відзначення Дня Незалежності в українському святковому 
календарі співіснувало з радянським ерзацем цього свята – 
річницею Великої Жовтневої Соціалістичної Революції, яке відзна-
чалося 7–8 жовтня і було, врешті-решт, вилучене з переліку дер-
жавних свят у 2000 році. 

Ще донедавна День Незалежності та День Конституції особ-
ливою популярністю серед українців не користувалися, поділяючи 
останні сходинки рівня популярності з Днем міжнародної солі-
дарності трудящих. Проте протягом останніх 3 років ситуація 
дещо змінилася. І якщо зростання рівня популярності Дня Консти-
туції все ще лишається на рівні статистичної похибки, то важли-
вість Дня Незалежності помітно зростає і, цілком імовірно, згодом 
посяде позицію Тріумфу в дихотомії піків пам’яті, потіснивши з 
неї іншу дату, яка тривалий час виконувала цю функцію. Йдеться 
про ще одне успадковане від радянського святкового канону зразка 
середини 1960-х років (як і 8 Березня) державне свято в Україні, 
що його понині відзначають 9 травня. Тривалий час саме ця дата 
була своєрідним епіцентром українського святкового календаря, 
принаймні на нормативному рівні. Серед корпусу документів, у 
яких йдеться про святкування, і понині кількісно превалюють 
нормативно-правові акти, пов’язані з «Перемогою». Подія, визна-
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чена як «Перемога», за цілим рядом ознак посідає унікальне місце 
в нормативно-правовій базі та тривалий час займала відповідне 
місце і в державній політиці пам’яті. Успадкована від радянського 
канону тяглість традиції була дещо переглянута лише після (та під 
впливом) початку війни на Сході України.  

Державні комеморативні практики, відбиті у базі нормативно-
правових актів, загалом не надто багаті на відзначення різного 
роду військових дат: таких подій у загальній сукупності ледь 
назбирається з десяток, і кількість документів, присвячених кож-
ному з них, зазвичай не дуже велика: від одного-двох до кількох 
десятків. Наприклад, документів, у назві яких йшлося б про 
«світову війну», на вересень 2016 року нараховувалося в базі 35. 
Жоден з них не був присвячений подіям І Світової війни, яка 
повністю відсутня у вітчизняному нормативно-правовому полі.  

На цьому тлі досить суттєво вирізняється «Велика Вітчизняна 
війна» та (завжди з великої літери) Перемога у ній, згадані у 
назвах документів за роки незалежності більше 200 разів. Жодна 
інша історична подія, не лише воєнна і не лише визначена як 
свято, не може похвалитися такою регулярністю згадок. Зокрема, 
якщо порівняти повний комплекс згадок про Голодомор у назвах 
документів, який певний час було прийнято вважати ледь не 
основою української політики у сфері історичної пам’яті, з анало-
гічними згадками про «Велику Вітчизняну війну» у нормативно 
правовій базі, то кількість останніх виявиться в 4 рази більшою. 
Якщо ж порівнювати за тими самими параметрами наявні згадки 
про Голодомор із загальним комплексом згадок про події II 
Світової війни, включно з документами про «визволення від 
загарбників» (останні в український нормативно правовій базі 
бувають лише «фашистськими» – ніяких інших загарбників 
державна політика пам’яті не знає і понині), то кількість таких 
документів буде практично у 5 разів більша, ніж документів, 
пов’язаних з тематикою Голодомору. В обох випадках на певному 
етапі оцінка подій набувала визначень «цивілізаційного масштабу»: 
«Великої Вітчизняної війни» як «найтрагічнішої і найгероїчнішої 
війни в історії світової цивілізації» [22], а Голодомор характе-
ризувався як «одна з найбільших трагедій в історії людства» [23]. 
Тож цілком припустимо твердити, що тривалий час саме «Пере-
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мога» у «Великій Вітчизняній війні» і Голодомор позиціонувалися 
на державному рівні як відповідні піки у дихотомії Тріумф/Травма 
української пам’яті. 

Перші згадки про ці події у нормативно-правовій базі держави 
Україна практично не мають часової розбіжності, проте концепт 
«Перемоги» у «Великій Вітчизняній війни» тривалий час вида-
вався значно більш монолітним та чітко означеним: протягом 
багатьох років «Перемога» була єдиною військовою перемогою, 
«відзначенню» чи «святкуванню» якої на державному рівні були 
присвячені окремі документи у нормативно-правовій базі. Лише 
наприкінці 2000-х років в українській історії почали пригадуватися 
інші перемоги (з малої літери). У 2008 році Кабінет Міністрів 
України прийняв розпорядження «Про підготовку та проведення 
заходів до 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана 
України Івана Виговського у Конотопській битві» [24], а в останні 
дні 2010 року Президент України підписав указ «Про відзначення 
390-ї річниці перемоги у Хотинській битві» [25]. 

Попри сталість основної характеристики, що не зазнавала змін 
у роки незалежності аж до подій Революції Гідності та початку 
війни (це саме «Перемога», завжди з великої літери), додаткові 
характеристики події змінювалися.  

У перші роки незалежності України поряд з визначенням «Вели-
ка Вітчизняна війна» трапляється формулювання «Друга світова 
війна», вжите, зокрема, у Розпорядженні Президента України «Про 
відзначення 47-ї річниці Перемоги над фашизмом». Проте згодом це 
формулювання поступається радянському визначенню «Велика 
Вітчизняна війна», а за тим відбувається і відокремлення цих подій. У 
2000 році Верховна Рада України ухвалює Закон «Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років», в преамбулі 
якого зазначено «всесвітньо-історичне значення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років, яка справила вирішальний вплив 
на весь хід Другої світової війни» [26].  

За ратифікованими Україною міжнародними документами не 
важко помітити, що на рівні СНД святкуванню «Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні» приділяється неабияке значення – на міждер-
жавному рівні святкується кожна 5-та річниця, а документи щодо 
підготовки до відповідних заходів приймаються не менш ніж за рік  
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(а то й два-три роки) до дати. Ця характеристика лишалася незмінною 
аж до 2014 року. Проте, якщо у радянський час, зокрема у 1982 році, 
Рада Міністрів УРСР планувала заходи у зв’язку зі святкуванням 45-ї 
річниці «Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні», 
то вже у роки незалежності формулювання було дещо відкориговане: 
з розпадом СРСР зникає і «радянський народ». Звільнене місце три-
валий час не заступає якийсь інший суб’єкт «Перемоги» – від початку 
1990-х це місце лишається вакантним, суб’єкта просто немає. Спроба 
повернути суб’єкт у це визначення була зроблена Верховною Радою 
2000 року, коли у Законі «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні 1941–1945 років» [26] було вжито формулювання «народ-
переможець». Зокрема, перша стаття цього закону має назву «Увічне-
ння Перемоги та народу-переможця». Щоправда, у цьому законі 
«народ-переможець» жодного разу не названо на ймення – з тексту 
закону не випливає, що йдеться про «радянській народ», але й якихось 
інших ідентифікаційних ознак «народу-переможця» у тексті немає. 

У період правління В. Януковича ці недомовки в документі 
було швидко і рішуче ліквідовано: 21 квітня 2011 року Верховною 
Радою України ухвалено документ під назвою «Про внесення змін 
до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років" щодо порядку офіційного використання копій 
Прапора Перемоги» [27]. Відповідно до внесених виправлень закон 
ніяких шансів на непорозуміння не лишає: «Прапор Перемоги є 
символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над 
фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни», – 
йдеться у законі. А «суспільне використання копій Прапора 
Перемоги під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, 
які здійснюються органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, організаціями, громадськими об'єднаннями», 
стало однією з «основних форм увічнення Перемоги та народу-
переможця». Використана у визначенні формула є практично 
долітерним повторенням відповідного пункту закону Російської 
Федерації, ухваленого в 2007 році, «Про Прапор Перемоги» [28].  

У 2010 році на нормативному рівні було закріплено уявлення 
про відокремлення «Перемоги у Великій Вітчизняній війні» від 
подій «Другої світової війни»: 11 серпня 2010 року Кабміном 
ухвалено Постанову «Про заходи з відзначення 65-ї річниці закін-
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чення Другої світової війни» [29]. Попри позірну несподіваність 
появи практично не вживаного раніше у назвах вітчизняних 
документів формулювання, не важко помітити і тут певну законо-
мірність між ухвалою Кабінетом Міністрів України згаданої поста-
нови 11 серпня 2010 року і підписанням 25 липня 2010 року прези-
дентом Російської Федерації Закону «Про внесення змін в статтю 1 
Федерального закону “Про дні військової слави та пам’ятні дати 
Росії”», яким, власне, і встановлюється 2 вересня нова пам’ятна 
дата Росії – День завершення Другої світової війни [30]. 

Загалом у період 2010–2013 років, як уже зазначалося, відбу-
лося (значною мірою саме за рахунок синхронізації нормативно-
правового поля та комеморативних практик з російськими відпо-
відниками, що також у цей період перебували в активній рефор-
маційно-реабілітаційно-реанімаційній фазі) повернення до квазі-
практик останніх років існування СРСР. 

Буремні події зими 2013–2014 років та анексія Криму не 
завадили Кабінету Міністрів ухвалити план заходів «з підготовки і 
відзначення у 2014 році Дня Перемоги» [31].  

У затвердженому плані, який 2014 року був присвячений, як 
можна помітити з назви, відзначенню, а не святкуванню «Дня Пе-
ремоги», лишилися незмінними більшість традиційних пунктів 
подібних планів попередніх років: святковий концерт, урочисті 
церемонії покладання квітів, заходи дипкорпусу та зустрічі з 
ветеранами. Проте наявні у документі і нововведення: вперше в 
переліку заходів з’явився пункт про проведення культурно-мис-
тецького заходу «Перша хвилина миру». Згідно з планом, місцем 
проведення заходу, за участю учнівської молоді та громадськості, 
визначено Парк Вічної Слави у м. Києві, а датою проведення – 8 
травня. Відзначення Дня пам’яті, що на офіційному рівні вперше 
був запроваджений у 2014 році, проте неофіційно відзначався і 
раніше [32], утвердилося і було підтримано в 2015 та 2016 роках. 

Уже за рік, у 2015 році, Верховною Радою України було ухва-
лено новий Закон «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939–1945 років», яким дію Закону, прийнятого у 
2000 році, «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років» було скасовано. Очільником Інституту національ-
ної пам’яті В. Вятровичем цю новину було інтерпретовано як відхід 
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від «радянських кліше» на термінологічному та символічному 
рівнях [33]. Закон визначає Другу світову війну як «найбільшу 
трагедією людства у XX столітті» [34]. 9 травня, відповідно до 
нового Закону, лишається державним святом – «Днем перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні (Днем Перемоги)», проте 
воно доповнюється Днем пам’яті та примирення (без означення 
кого з ким і з якої потреби), який відзначається 8 травня, не набу-
ваючи статусу державного свята та вихідного дня. Зміни в 
тональності і трактуванні подій досить суттєві. І хоч перелік 
«форм увічнення» перемоги (вже з малої літери), дещо «схуд-
нувши» (в тому числі за рахунок вилучення норми про «Прапор 
Перемоги», про який йшлося вище), суттєвих змін не зазнав, навіть 
зберігши ганебний пункт про «недопущення фальсифікації історії» 
у наукових дослідженнях, все ж у тексті Закону поряд з 16 разів 
(включно з прикінцевими положеннями) зауваженою перемогою, 
пам'ять (та похідні, включно з пам’ятниками) згадано 29 разів.  

Говорячи про емоційну насиченість події, відбитої у норма-
тивно-правових документах, і її зміни в різні періоди, слід зазна-
чити, що, успадкувавши традицію святкування Дня Перемоги від 
радянської пам’яттєвої політики, у внутрішніх документах прак-
тично весь час з моменту набуття Україною незалежності прева-
люють згадки про «Перемогу» як подію, що її переважно «відзна-
чають». Натомість, на рівні ратифікованих Україною документів 
СНД характеристика події позначена значно більш високим рівнем 
стійкості. «Перемогу у Великій Вітчизняній війні» святкують. І ніяк 
інакше. Примітно, що в Законі 2015 року «Про увічнення перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» слово 
«свято», чи, точніше, «державне свято» вжито лише один раз. Водно-
час, до цього часу у нормативно-правовій базі є лише один документ, 
у назві якого поєднано формулювання «Друга світова війна» та 
«святкування» – це резолюція Генеральної Асамблеї ООН, що 
пропонувала відсвяткувати її завершення. I це єдиний донині випадок 
в нормативно-правовій базі, коли вже у назві йшлося про святкування 
завершення війни, а не «Перемоги» з малої чи великої літери. 

Комплекс нормативно-правових актів щодо події часів Другої 
світової війни не вичерпується лише тими, що зосереджені дов-
кола перемоги 1945 року, продовжуючи поступово розширюватись, 
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оприявнюючи окремі, переважно трагічні, сторінки цього періоду.  
Окремим блоком можна виділити документи, присвячені 

визволенню окремих міст та всієї України від «фашистських 
загарбників» – таких документів у базі більше 20, ухвалених 
переважно у період двох каденцій Л. Кучми. Він же започаткував 
ще низку ініціатив, згодом підтриманих наступними Президен-
тами. У 2001 році ним було підписано Указ «Про День парти-
занської слави» [35]. Ця традиція була продовжена у 2007–2010 
роках. У 2002 ним же було видано розпорядження «Про відзна-
чення 60-ї річниці створення підпільної молодіжної організації 
”Молода гвардія”» [36], а у 2007 році було відзначено і 65-ту 
річницю її створення, але вже за ініціативи Верховної Ради [37]. 
Відзначалися також річниці від дня заснування ветеранських 
організацій та громадського руху колишніх малолітніх в’язнів 
нацизму тощо. Крім того, у 1995 та 2004 роках на рівні Кабінету 
Міністрів ухвалювалися постанови щодо відзначення 50-ї та 60-ї 
річниць Ялтинської конференції глав антигітлерівської коаліції. Ця 
бравурна тенденція, коли нормативні акти, присвячені періоду 
Другої світової війни, щедро пересипалися «визволеннями», «сла-
вою» та «перемогою», тривала до середини 2000 років: законодавці 
старанно уникали появи в нормативно-правовій базі згадок про 
трагічні сторінки. Так, попри наявність у вітчизняній нормативно-
правовій базі вже від 1991 року згадок про трагедію Бабиного Яру, 
підтриману згодом створенням заповідника, який набув статусу 
національного у 2010 році, тема Голокосту практично повністю 
відсутня у вітчизняній нормативно-правовій базі – саме слово 
«Голокост» трапляється переважно у назвах міжнародних доку-
ментів, ратифікованих Україною.  

Від початку 2000-х років частина найбільш одіозних заходів, 
що раніше входили до комплексу, тематично пов’язаного з подіями 
Другої світової війни, не підтримується. Ще у 1999 році в Україні на 
підставі Указу Президента Л. Кучми відзначали 60-річчя «возз'єд-
нання українських земель в єдиній Українській державі» [38]. На 
практиці – відзначали на державному рівні напад радянсько- 
німецьких військ на Польщу, наслідком якого стало приєднання до 
УРСР західних її областей. Врешті, одноразова акція не перетво-
рилися на традицію. Як пам’ятна дата, об’єднання українських 
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земель утвердилося 22 січня – День Соборності – поодиноке в 
нормативно-правовій базі сучасної України свято, що своїм корінням 
пов’язане з добою визвольних змагань, а не пізнішою, переважно 
радянською, традицією, яке статусу державного так і не набуло, як 
і загалом спадщина державних утворень до постання радянської 
держави чи тих, що після утворення СРСР існували в екзилі, ігноро-
вана сучасним українським нормативно-правовим полем. 

Натомість у другій половині 2000-х років у переліку подій, 
пов’язаних з Другою світовою війною і помічених на державному 
рівні, з’являється тема УПА. У 2007 році Президент В. Ющенко 
підписав Указ «Про відзначення 65-ї річниці створення Української 
повстанської армії» [39]. Втім, цей Указ значного впливу на транс-
формування уявлення про роль УПА в подіях Другої світової війни 
не мав. Ці заходи не позначилися і на статусі вояків УПА у вітчиз-
няному законодавстві. Так, відповідно до змін, внесених до Закону 
України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 
захисту» [41], держава Україна вже від 1995 року готова визнати 
бійців УПА ветеранами, але на окремих, відмінних від загалу, 
умовах. Статус учасника бойових дій і, відповідно, ветерана війни, 
бійці УПА можуть отримати, проте з дотриманням особливих, 
таких, що не висуваються до всіх інших категорій ветеранів війни, 
умовах. Для отримання статусу бійці УПА мусили брати участь у 
бойових діях саме проти німецько-фашистських загарбників і 
робити це не десь і не протягом всієї Другої світової війни, а лише 
на тимчасово окупованій території України в період 1941–1944 
років та не скоювати злочинів проти миру і людства. Але і цих 
умов не досить: крім того вони мають бути реабілітовані 
відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні» [41]. Водночас, будь-які особи, які у складі 
формувань народного ополчення брали участь у бойових діях під 
час Великої Вітчизняної війни, визнаються цим законом учасни-
ками бойових дій та ветеранами війни без урахування якихось 
додаткових умов, не залежно від місця участі у бойових діях, 
наявності у них реабілітації відповідно до Закону «Про реабілі-
тацію жертв політичних репресій на Україні» та без уточнення про 
скоєння ними злочинів, так само, як і колишні бійці винищувальних 
батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших формувань, і 
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не лише тих, що брали безпосередню участь у бойових операціях з 
ліквідації диверсійно-терористичних груп фашистської Німеччини, 
але й інших «незаконних формувань і груп» на території колиш-
нього Союзу РСР. Жодних змін у це формулювання від 1995 року 
не вносилося, попри те, що сам Закон неодноразово переглядали у 
зв’язку з новітньою війною та попри ухвалення у 2015 році окре-
мого Закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців 
за незалежність України у XX столітті» [42], в якому йдеться і про 
вояків Української повстанської армії та інших збройних форму-
вань (отих самих «незаконних формувань та груп», з якими боролися 
ті, кого держава Україна беззастережно визнає ветеранами війни), що 
боролися за волю України, в тому числі підчас Другої світової війни.  

У період президентської каденції В. Ющенка відзначення 
річниці заснування УПА було не єдиним тематичним доповненням 
комплексу заходів, пов’язаних з Другою світовою війною. У 2007 
році Президент підписує Указ «Про заходи щодо 60-х роковин 
операції ”Вісла”» [43], а у 2009 році Указ «Про відзначення 65-ї 
річниці створення Української Головної Визвольної Ради» [44]. 
Проте ці дві поодинокі згадки про події та організації, що не були 
вписані до радянського канону «Великої Вітчизняної війни», як і 
відзначення річниці заснування УПА та зміни у статусі її вете-
ранів, наразі лишаються окремими епізодами, а не певною тради-
цією, утвердженою у нормативно-правовій базі – у відповідних 
нормативних актах в усіх перелічених вище випадках йшлося про 
відзначення окремо взятої річниці. 

Перелік трагічних сторінок часів Другої світової війни, відби-
тих у вітчизняній нормативно-правовій базі, і далі зростає не лише 
під тиском внутрішніх чинників. Так, 8 вересня 2016 року 
Верховною Радою України було ухвалено Заяву «У зв'язку з 
ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 
липня 2016 року та 22 липня 2016 року щодо Волинської трагедії» 
[45], де назвали рішення, ухвалене польським Сеймом і Сенатом 
щодо Волинської трагедії, політизацією українсько-польських 
історичних сторінок й заявили, що необхідно з належною повагою 
і рівною турботою вшановувати пам'ять усіх жертв на території 
обох держав. Польський парламент не вперше звертається до цієї 
трагічної сторінки доби Другої світової війни. Так, у виступах на 
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засіданнях лише однієї з палат парламенту Польщі (Сейму) у 2016 
році про Волинь згадували понад 60 разів, їх наслідком стали 
десятки різного роду розроблених пропозицій та проектів. Законо-
проекти та заяви, розміщені на сайті польського Сейму, доволі 
різні і за спрямованістю, і за тональністю. Так, серед них наявний 
проект резолюції «Про примирення польсько-українське» [46], що 
містить заклики до порозуміння та поваги до пам’яті всіх жертв. У 
той час, як на офіційному сайті, що репрезентує українську 
нормативно-правову базу, згадок про Волинську трагедію серед 
актуальних новин парламенту немає, а нормативно-правова база 
містить лише два документи щодо Волинської трагедії, обидва 
мають статус заяв парламенту. Окрім вищезгаданої цьогорічної 
заяви Верховної Ради, із закликами «вшановувати пам'ять усіх 
жертв на території обох держав» у нормативній базі наявна ще й 
заява, спільна для парламентів України та Польщі, ухвалена ще в 
2003 році. В спільній заяві йдеться виключно про трагедію 
поляків: жодної згадки про перший акт Волинської трагедії, що в 
польських документах сором’язливо іменується «упокоренням 
українського села в міжвоєнний період», та жертви серед українців 
у братовбивчому конфлікті документ не містить. Це не означає, що 
спільна заява українського та польського парламентів 2003 року 
була єдиним кроком, зробленим Україною на шляху подолання 
важкого спадку полько-українського конфлікту. Окрім цього 
рішення було ухвалено ще кілька спільних заяв та проведено низку 
заходів, переважно на рівні президентів України та Польщі, які, 
проте, лишилися практично не поміченими на суспільному та 
нормативному рівнях. Наразі Волинська трагедія на нормативному 
рівні практично не присутня у вітчизняній політиці пам’яті, а 
отже, лишає відкритим простір для різного роду спекуляцій. 
Ставлення громадян до Волинської трагедії теж уявити доволі 
складно – це питання вкрай рідко привертає увагу соціологів, а 
коли вже привертає, то з’ясовується, що майже половині опитаних 
про Волинську трагедію нічого не відомо [47]. 

Під час візиту до України з нагоди відзначення 25-ї річниці 
Незалежності України президент Польщі Анджей Дуда зробив 
заяву про те, що президенти говорили «про складні питання, 
пов’язані з історією та історичною пам'яттю», а також заявив про 
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намір «продовжувати діалог з цього питання, спільно … прагнути 
до того, щоб він був ще більш продуктивним, ніж сьогодні», і 
наголосив, що громадськість може «сподіватися також на наші 
узгоджені дії в цьому питанні. Уже в грудні, думаю, ми зможемо 
говорити про конкретні речі» [48]. Попри те, що ініціатором 
актуалізації питання Волинської трагедії виступила не Україна, 
воно вже стало і, очевидно, лишатиметься ще одним важливим 
питанням державної політики пам’яті. 

Поступова зміна бравурного тону «перемог» та «визволень» 
на більш стриману розмову про масові жертви та окремі трагічні 
сторінки Другої світової війни не могла не позначитися і на 
суспільному сприйнятті цих подій. Тож не дивно, що і ставлення 
до Дня Перемоги суспільством не залишилося сталим – популяр-
ність цього дня як свята неухильно знижується. Нині День 
Перемоги все ще входить до п’ятірки «найбільш важливих та 
улюблених» державних свят українців, проте його популярність 
скоротилася від найулюбленішого свята більш ніж половини 
опитаних у 2010 році до менш ніж 35 відсотків у 2016 році. 
Імовірно, що тенденція до зниження рівня популярності 9 Травня 
як свята, поступове вирівнювання цього «піку пам’яті», що тривалий 
час у дихотомії Тріумф/Трагедія посідав позицію найбільшого 
національного тріумфу, збережеться. Викладене вище дозволяє також 
припустити поступове заміщення цієї позиції святом, що в останні 
три роки єдине з державних свят демонструє динаміку помітного 
зростання рівня популярності – Днем Незалежності України. 

 

 
Образи війни та Голодомору в політиці пам’яті  

та суспільних уявленнях 
 

Переліком державних свят, визначених статтею 73 Кодексу 
законів про працю, пам’ятні дати, що їх в Україні за роки незалеж-
ності святкували, відзначали або вшановували, звісно, не вичер-
пуються. Проте окремого документа, що регламентував би 
календар пам’ятних дат, у тому числі і «рангом нижче», які на 
державному рівні відзначаються, але не мають статусу днів, що 
оголошуються святковими, наразі так і не створено. В Україні 
часто говорять про пам’ять як про «поле змагань», зокрема, за 
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ідентичність. Вочевидь, однією з підстав для цього твердження є 
той факт, що найбільш вживаним протягом усіх років незалежності 
лишався такий спосіб формування політики пам’яті, як прийняття 
окремих ситуативних нормативних документів щодо відзначення 
на держаному рівні тієї чи іншої події. Їх список доволі довгий. 
Деякі з них так і лишилися одноразовими акціями, деякі набули 
більш усталеного характеру і їх встигли відзначити за роки неза-
лежності на державному рівні по кілька разів. 

Левову частку всіх «святкувань», як уже зазначалося, становлять 
документи, пов’язані з «Перемогою» та іншими державними святами. 
Превалює апеляція до «Перемоги» і у переліку подій, що їх в Україні 
«відзначали». Серед понад 50 документів, що стосуються подій, 
пов’язаних з війною, що їх «відзначали» в Україні за роки незалеж-
ності, лише у трьох випадках ухвалювалися документи, де йшлося не 
про «Велику Вітчизняну війну». 

Той факт, що, за винятком «Перемоги», події, пов’язані з 
війною в Україні, практично ніколи не «святкували» та не «відзна-
чали», не означає, що образ війни в державній політиці пам’яті 
тою-таки «Перемогою» і комплексом згадок про Другу світову 
війну вичерпується повністю. Загалом документів зі згадкою війни 
у назві в нормативно правовій базі України більш ніж півтисячі. 
Поряд з різного роду Конвенціями про запобігання війні серед них 
превалюють документи, що регламентують соціальні гарантії вете-
ранам та «дітям війни» без зазначення, що то за війна, хоч у пере-
важній більшості випадків ідеться про все ту ж «Велику Вітчиз-
няну». Останнім часом питання соціального захисту ветеранів та 
учасників бойових дій актуалізувалося, проте відповіді на питання, 
звідки ті ветерани беруться, автори нормативних документів і 
надалі намагаютьсяуникати.  

Попри, як вже зазначалося, більш ніж скромний перелік 
військових дат, помічених на державному рівні, та повне прева-
лювання «Великої Вітчизняної війни» серед них, ця війна не єдина, 
що знайшла свій відбиток у нормативно-правовій базі. Наступною 
за кількістю згадок є війна в Афганістані. І хоч ця війна ніколи не 
містить оціночних ознак «виділення» її з плину часу – її не 
«відзначають», тим більше не «святкують», проте кількість згадок 
про, переважно, ветеранів цієї війни, офіційно пойменованих як 
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ветеранів «війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших 
зарубіжних країнах» (до 1997 року) або «воєнних конфліктів в 
іноземних державах» (після 1997, відколи соціальний захист 
ветеранів різних війн, що їх вів Радянський Союз, було символічно 
з’єднано під загальною назвою), нараховує кілька десятків. У 2004 
році Президент України Л.Кучма встановив дату 15 лютого як «День 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав» [49]. 
В 2013 році українські миротворці отримали власний День у держав-
ному календарі: Верховною Радою було прийнято постанову, що нею 
15 липня встановлювався Днем українського миротворця, що 
(здавалося б) теж брали участь у бойових діях, теж на території інших 
країн, але в складі місій ООН. Так, погоджуючись надавати соціальні 
гарантії ветеранам радянських війн по цілому світу (відповідна згода 
держави Україна відбита у ратифікованій в 1996 році Угоді «Про 
взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої 
Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, 
сімей загиблих військовослужбовців», якою Україна взяла на себе 
зобов’язання надавати соціальні гарантії та пільги ряду категорій 
громадян, яким були «надані пільги законодавством колишнього 
Союзу РСР» [50]), на символічному рівні держава їх вшановувала, а 
проте послідовно відокремлювала від усіх інших ветеранів. Навіть 
Комітети, що мали опікуватися соціальними гарантіями ветеранам, 
тривалий час існували окремо, а після рішення про їх об’єднання, 
затвердженого Указом Президента у 1997 році «Про утворення 
Комітету у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних 
державах при Кабінеті Міністрів України» [51], зберегли розрізнення 
в назві: ветеранів символічно розділено на «ветеранів війни» та 
«воєнних конфліктів в іноземних державах». Новітня війна і тут 
внесла свої корективи: у 2015 році Комітет було реорганізовано у 
Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитеро-
ристичної операції [52], винісши за дужки ветеранів «воєнних 
конфліктів в іноземних державах». 

Цікавою є зміна акцентів і у медійному дискурсі. Так, цього 
року Національне інформаційне агентство Укрінформ, повідом-
ляючи про відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав, акцентує увагу на тому, що йдеться не 
лише про війну в Афганістані (хоч і позначаючи її «найбільш 
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масштабною та трагічною»), адже «українські військові брали 
участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території  
16 іноземних держав. За часів СРСР вони виконували ”інтерна-
ціональний” обов'язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, на 
острові Куба та в багатьох інших ”гарячих” точках». Проте 
Укрінформ не обмежується радянським періодом, згадуючи в 
повідомленні і про українських миротворців, і про «досить чисель-
ний контингент українських добровольців, які брали участь у 
війнах на території колишньої Югославії, у Придністров'ї, Абхазії 
та Чечні» [53]. На рівні офіційних заяв ані про добровольців, ані 
про миротворців в контексті Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав наразі не йдеться [54]. Але й уявити 
ситуацію, коли б українському національному інформагентству 
спало на думку у повідомленнях про заходи з нагоди Дня вшану-
вання учасників бойових дій на території інших держав згадувати 
тих громадян України, що брали участь у бойових діях за межами 
України як добровольці, наприклад, під час війни в Чечні, до цього 
року також було доволі не просто.  

Врешті, тема ветеранів ані Другою світовою, ані війною в 
Афганістані нині вже не вичерпується і її розгляд, як і аналіз особли-
востей відображення її у нормативно-правовому полі, успадкованому 
Україною від СРСР, що сприяло творенню вже в сучасній Україні 
уявлення про ветеранів, які можуть бути не лише ветеранами війни, 
але й податкової міліції, виходить за межі поставлених у цьому 
дослідженні завдань і цілком заслуговує на окрему увагу. 

Крім «Великої Вітчизняної» – Другої світової війни та, пере-
важно, прихованих під гасла соціального захисту численних війн, 
що їх вів СРСР, у історичній пам’яті, підтримуваній на держав-
ному рівні, є ще дві війни. В обох випадках в пам’яттєвій політиці 
обійшлося без ветеранів – за давністю подій. Першу з них двічі 
«відзначали» на державному рівні. У 1998 та 2008 році в Україні 
відбулися заходи, присвячені «відзначенню» 350-ї та 360-ї річниці 
від початку «Визвольної війни українського народу середини ХVII 
століття» [55]. У 2008 році назву цієї війни було доповнено словом 
«національно-» [56]. На противагу війнам ХХ століття: «Великій 
вітчизняній війні» або ж Другій світовій війні, ключовим момен-
том якої вітчизняні нормотворці вважають «Перемогу», а світова 
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спільнота – завершення, та війни в Афганістані, пам’ятна дата 
щодо якої приурочена до виведення військового контингенту, у 
«Визвольній війні» ключовим моментом було визнано її початок.  

Нарешті, четвертою війною, події якої були згадані на держав-
ному рівні, стала «Кримська», або ж «Східна» війна. У 2001 році 
Кабмін ухвалив розпорядження «Про упорядження Меморіалу 
британським військовослужбовцям, що полягли у Кримській війні 
1853–1856 років, у м. Севастополі» [57], а у 2003 році відбулися 
заходи відповідно до Указу Президента «Про 150-річчя Східної 
(Кримської) війни 1853–1856 років» [58]. Цікаво, що так само, як і 
«війна в Афганістані», «Кримська» війна, попри введення її в 
державну систему пам’яттєвої політики, не отримала «оціночного» 
та «акцентового» додатків – у документах не йдеться ані про 
початок, ані про кінець чи результати цієї війни та їх значення для 
України, її не «відзначали» та не «святкували», проте й чіткого 
зазначення, що йдеться про «вшануванням пам’яті» її жертв, пре-
зидентський указ не містить. 

Цікавим, окрім оціночного ряду, в двох останніх випадках є й 
додаткові характеристики. Визначення суб’єкта/об’єкта спрямо-
ваності військових дій, який у другому випадку повністю відсут-
ній: хто проти кого і навіщо, зрозуміти з тексту абсолютно немож-
ливо. У першому з двох випадків наявний лише суб’єкт – «україн-
ський народ». В обох випадках також не йдеться про результат – 
якщо у випадку Другої світової/«Великої Вітчизняної» війни чітко 
зафіксовано, що святкується чи відзначається завершення або 
«Перемога», то у випадку з «Визвольною війною» йдеться про 
початок, а у випадку «Кримської» складається враження, що пред-
метом пам’яті є сам факт війни.  

Окрім загального підходу до відзначення військових дат, 
викладеного вище, українська нормативна-правова база містить ще 
20 згадок про локальні військові події – окремі битви.  

У трьох з 20 випадків ідеться про події Другої світової війни. 
Інші 17 документів присвячені пам’яті про 7 подій більш давньої 
історії. З них 3 події та 7 документів пов’язані з іменем однієї 
історичної особи – Богдана Хмельницького, постать якого уосо-
блює в політиці пам’яті одну з наявних на нормативному рівні війн 
– Національно-визвольну, початок якої на державному рівні за 
роки незалежності було відзначено вже двічі. 
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5 з 7 згаданих документів пов’язані з битвою під Берестечком 
– вона взагалі є найбільш давно і послідовно згадуваною битвою у 
вітчизняній нормативно-правовій базі. Наявні документи репрезен-
тують не лише рішення про впорядкування «поля Берестецької 
битви», якому надано статус національного державного історико-
меморіального заповідника, документи щодо якого ухвалювалися у 
1991, 2008 та 2009 роках [59], але й «відзначення» цих подій у 2001 
та 2011 році [60]. 

За роки незалежності було впорядковано ще одне поле битви, 
пов’язане з ім’ям іншого гетьмана – Івана Мазепи. У 2008 році 
Кабінет Міністрів перейнявся впорядкуванням «Поля Полтавської 
битви», яке також має статус історико-меморіального заповідника 
[61]. В обох випадках як у назві, так і в текстах документів відсутні 
додаткові характеристики події ,«що саме сталося» у цих місцях 
пам’яті: пам’ять про поразку старанно плекається, в тому числі на 
матеріальному (створення заповідників) рівні, але увага на додат-
кових характеристиках не акцентується.  

Ще дві битви, цього разу переможні, пов’язані з ім’ям Богдана 
Хмельницького, присутні в утвердженій на нормативному рівні 
пам’яті: Зборівська та битва під Батогом.  

У 2009 році за задумом Кабінету Міністрів, що був оформ-
лений відповідним розпорядженням про виділення коштів, одна з 
переможних битв, пов’язана з ім’ям Богдана Хмельницького, – 
Зборівська, навіть мала стати приводом для такого рідкісного у 
вітчизняній нормативно-правовій базі святкування [62]. З такої 
нагоди у Зборові відбувся Міжнародний військово-історичний 
фестиваль. Щоправда, подія мала локальний характер, практично 
не висвітлювалася ЗМІ і не лишила по собі матеріальних згадок – 
ювілейних монет чи марок, пам’ятників чи новостворених заповід-
ників, як то було на місці Полтавської битви чи битви під Берес-
течком – нічого, крім фото туристів, які втрапили (і то переважно 
випадково) на саму подію [63].  

Більше матеріальних згадок утворилося після відзначення 
двох річниць битви під Батогом. У 2002 році було випущено 
ювілейну монету «350-річчя битви під Батогом», присвячену, як 
ідеться у відповідному листі Нацбанку України, «найвизначнішій 
перемозі української армії у ході Визвольної війни – Батозькій 
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битві, що відбулася 1-2 червня 1652 р. на лівому березі Південного 
Бугу, неподалік гори Батіг (поряд із селом Четвертинівка Тростя-
нецького району Вінницької області), між українсько-татарським 
військом під керівництвом Богдана Хмельницького і польським 
військом М. Калиновського» [64]. Жодних урочистостей з цієї 
нагоди на державному рівні не проводилося. Проте через 10 років, 
у 2012-му, про битву під Батогом згадали знову: Верховна Рада 
ухвалює постанову «Про відзначення 360-річчя з часу битви під 
Батогом» [65]: цього разу планували влаштувати заходи з відзна-
чення цієї події на державному рівні, а ось щодо пам’ятних 
символів, пропонувалося обмежитися випуском марки. Проте вже 
після початку російської агресії проти України в Четвертинівці 
таки було створено Музей битви під Батогом: задум та його 
реалізація належали місцевим депутатам і не були ані ініційовані, 
ані підтримані на державному рівні [66]. 

У 2010 році відбулися міжнародні урочистості з приводу  
600-річчя Грюнвальдської битви [67], яку також іноді іменують 
«битвою народів». Попри широкий розголос події та проведення 
урочистостей на державному рівні в Литві, Польщі, Білорусі, наро-
ди яких, поряд з українцями, входили до складу об’єднаного 
переможного польсько-литовського війська, Україна обмежилася 
випуском пам’ятної монети «600-річчя Грюнвальдської битви». 

У нормативно-правовому полі присутні ще дві битви, що їх 
річниці відзначалися на державному рівні, обидві вже в назві 
визначено як «перемоги» – йдеться про 350-річчя Конотопської 
битви під проводом І. Виговського та 390-річчя Хотинської битви. 
Їх пропонувалося «відзначити» у документах 2008 та 2011 років, 
відповідно. Цікавою є присутність в обох згадках так чи інакше 
окресленого суб’єкта перемоги: «війська під проводом гетьмана 
України Івана Виговського» у випадку Конотопської битви та 
«союзного українсько-польського війська» у випадку битви 
Хотинської, проте жодним словом не згадано, над ким же (яким 
військом, під чиїм проводом) було здобуто ці славетні перемоги. Тож 
плеканням пам’ятних місць поразок і невизначеності у війнах творена 
на нормативному рівні гібридність пам’яті не вичерпується. 

Другою за кількістю згадок подією, яка, проте, у чотири рази 
поступається за кількістю згадок «Перемозі» у «Великій Вітчизняній 
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війні» над «фашистськими загарбниками», є Голодомор, чи, як це 
зазначено у більшості документів, «голодомори». В українській 
нормативно-правовій базі за роки незалежності накопичилося понад 
50 документів, пов’язаних з роковинами та вшануванням пам’яті 
жертв Голодомору, визначеного як одна «з найбільших трагедій в 
історії людства». Серед документів, присвячених цій трагічній 
сторінці української пам’яті, присутні не лише національні доку-
менти, частина є документами міжнародними, проте жоден з них не є 
ухваленим у рамках СНД.  

Політика Української держави у сфері вшанування пам’яті жертв 
Голодомору мала різну інтенсивність у різний час, проте найбільш 
інтенсивною вона, поза сумнівом, була у період 2006–2008 років. Від 
2010 року інтенсивність цієї політики стрімко знизалася.  

Від 1993 року, коли з’явився перший Указ Президента 
України, присвячений вшануванню пам’яті жертв Голодомору 
1932–1933 років «Про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами 
голодомору в Україні», були оприлюднені кілька десятків постанов 
та Указів, що формували загальну концепцію представлення 
української трагедії міжнародній спільності та народу України. 
Усталення закладених Указом 1993 року заходів з вшанування 
пам’яті жертв Голодомору відбувалося одразу по кількох напрямах 
та не було виключно однолінійним. Яскравим підтвердженням 
цього є доля Указу Президента «Про встановлення Дня пам'яті 
жертв голодомору», підписаному Л.Кучмою у 1998 році. За  
11 років від дня підписання Указ, не зазнаючи змін у тексті, вже 
тричі змінював назву. У 2000 році Президентом Л. Кучмою назву 
Указу було змінено на «Про встановлення Дня пам'яті жертв 
голодомору та політичних репресій». У 2004 за підписом того 
самого Президента, Л. Кучми, назву Указу було знову змінено на 
«Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних 
репресій». І, нарешті, у 2007 році вже іншим Президентом України 
– В. Ющенком з назви Указу було вилучено слова «політичних 
репресій». Від 1993 року, коли згадка про Голодомор вперше 
з’явилося в українському законодавстві, в Указі Президента слово 
вживалася в однині і писалося з маленької літери, подекуди з 
уточненням – «голодомор 1932–33 років». Уже від 2002 року в 
відповідних документах з’являється слово «геноцид».  
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У 2003 році у Заяві ООН «Голодомор» уперше написано з 
великої літери. Проте у вітчизняному законодавстві слово «голо-
домор» і далі писали з малої літери. Так тривало до 2004 року, коли в 
Указі Президента України слово «голодомори» вже вжито у множині, 
без зазначення років. Натомість, у постановах Кабміну цих років 
слово і далі вживається в однині, щоправда, у 2005 році воно писалося 
ще з малої, а від 2006 вже з великої літери. У прийнятому Верховною 
Радою України Законі від 2006 року йдеться про «Голодомор 1932–33 
років» – з великої літери і з зазначенням років. Від 2007 року в Указах 
Президента співіснують вживання слова у множині з малої літери та в 
однині з великої з зазначенням років. Державний музей, утворений в 
ході реалізації політики у сфері пам’яті про події 1932-1933 років, 
також дістав назву «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні». 
Згодом цю назву також було змінено. 

Імовірно, низка перейменувань на цьому ще не завершилася. 
Так, 8 вересня 2016 року у вже перейменованому Національному 
музеї «Меморіал жертв Голодомору» відбулася зустріч громадсь-
кості з метою обговорення зміни назви національного пам’ятного 
дня – «Дня пам’яті жертв голодоморів» та ініціювання впро-
вадження цієї зміни на законодавчому рівні. Як повідомляє Музей 
на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», за основу було 
взято запропонований Національним музеєм «Меморіал жертв 
Голодомору» та підтриманий Українським інститутом національної 
пам’яті варіант назви: «День пам’яті жертв Голодомору-геноциду 
1932–1933 років та штучних масових голодів 1921–1922 і 1946–1947 
років» [68]. Ємність назви дозволяє припустити, що процес моди-
фікацій триватиме і надалі.  

Не лишалося сталим протягом років перейменувань і ставлення 
громадян до Голодомору. Якщо щодо піку Тріумфу у дихотомії 
Тріумф/Травма ми спостерігаємо певні зміни в останні роки, то щодо 
точки Травми в суспільному уявленні наразі сумнівів вже немає: це 
Голодомор 1932–1933 років. Результати соцопитувань свідчать, що 
більшість респондентів поділяють погляд на Голодомор як геноцид. 
Зокрема, дослідження, що проводилися Соціологічної службою 
«Рейтинг» від 2010 року, засвідчують, що вже понад 5 років поспіль 
більшість опитаних вважають Голодомор геноцидом українського 
народу, їх відсоток і далі зростає. Так, якщо в 2010 році геноцидом 
вважали Голодомор 61% опитаних, то після нетривалого зменшення 
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їх кількості у 2011–2012 роках кількість тих, хто дотримується цього 
переконання, зросла до 66% у 2013 та сягнула 80% у 2015 році [69]. 
Центр Разумкова, що вже в 2016 році цікавився ставленням українців 
до положень українського законодавства, що визначають Голодомор 
як геноцид, також засвідчує, що понад 70% опитаних підтримують 
відповідну політику [70]. 

Намагання «експериментальним шляхом» встановити межі 
травматичного досвіду, що відбились у численних варіаціях назв 
нормативних документів, спроби «поєднати» Голодомор з голодом 
початку двадцятих та середини сорокових, долучені згадки про 
політичні репресії та згодом їх відокремлення, вживання терміна 
то з малої, то з великої літери, додавання до терміна років тощо 
свідчать про неповну усталеність державної політики в цьому 
питанні. Проте «розмиті межі» практично не позначилися на 
суспільному сприйнятті – соціологи засвідчують, що в суспільній 
свідомості є досить стале уявлення про Голодомор як геноцид, що 
його поділяє більшість громадян. 

 
Особистісний вимір: видатні українці в державній 

політиці пам’яті та в суспільних уявленнях 
 

Біографії видатних людей завжди були одним з найпопуляр-
ніших видів літератури та незмінним об'єктом уваги телевізійників 
та кінематографістів. Мемуари і щоденники також користуються 
незмінною популярністю читачів. Ми залюднюємо світ, у якому 
живемо, не лише нашими сучасниками: родичами, друзями, коле-
гами та сусідами, але й далекими та близькими персонажами, з 
якими, найімовірніше, ніколи не зустрічалися. Кожне нове поко-
ління творить власний пантеон, шукаючи відповіді та рецепти у 
біографіях славетних попередників. 

Від часу повалення тоталітарного режиму з його чітким «табе-
лем про ранги» героїв та геніїв світового, всесоюзного та респуб-
ліканського масштабу Павліками Моровозими і Павками Корча-
гіними минуло чверть століття. Виросло ціле покоління, форму-
вання уявлень якого про світ навколо себе не обмежувалося єдино 
правильною версією історії в межах однієї, не менш єдино 
правильної ідеології. Тож, звісно, про якийсь єдиний, сформований 
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раз і назавжди (до чергового коливання політики партії) перелік, 
дякувати Богові, вже не йдеться. Проте офіційний пантеон у сучас-
ній Україні, як, врешті, і в більшості інших країн світу, все ж існує: 
щороку на державному рівні відзначають ювілеї тих чи інших 
видатних діячів. Зазвичай ці рішення ухвалюють окремим доку-
ментом. Їх реалізація регламентована Указами Президента та 
постановою Кабміну [71].  

Якщо роздивитися детальніше, у якій формі Україна за роки 
незалежності вшановувала окремих осіб на державному рівні, то 
неважко помітити, що «відзначення» (ювілею з дня народження) є 
значно більш популярним, ніж «вшанування» (пам'яті).  

Формула усталилася у другій половині 1990-х років. До того часу 
у назвах документів зазвичай просто зазначали ім'я та річницю, як от 
«Про 100-річчя від дня народження О.П. Довженка» [72]. Проте, 
видається, вже на середину 1990-х років українські чиновники так 
увійшли в смак відзначень державним коштом (переважно річниць 
підприємств та організацій, але й ювілеїв окремих діячів також), що 
на світ мусив з’явитися Указ Президента, що регламентував ці 
відзначення. Указ постановляв: «Пам'ятні дати історичних подій, 
ювілеї підприємств, установ і організацій вперше відзначаються в 50-
ту річницю, ювілеї та вшанування пам'яті видатних людей – у день 
п’ятдесятиріччя з дня народження. Наступні відзначення пам’ятних 
дат історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій 
проводяться не раніш як через 25 років, ювілеїв та вшанування 
пам’яті видатних людей – 10 років» [73]. Таким чином було обмежено 
відзначення ювілеїв періодичністю у десять років, проте не 
визначено, що, власне, є ювілеєм (тому в переліку проведених відтоді 
відзначень трапляються і 85-річчя, до прикладу Володимира 
Щербицького, відзначене у 2002 році, і 995-річчя Нестора Літописця, 
відзначене у 2011 році). Водночас, обмеживши «мінімальний» ювілей 
від дня народження того чи іншого достойника 50-річчям, Указ 
потенційно припускав імовірність прижиттєвих відзначень ювілеїв 
окремих діячів на державному рівні. Такі випадки в Україні досить 
рідкісні (їх за майже чверть століття всього 6), проте практика 
лишається актуальною. Останній з подібних документів датований 
2015 роком і стосується відзначення на державному рівні 80-річчя від 
дня народження Бориса Олійника [74]. 
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Для дослідження результатів зусиль, докладених у процесі 
формування офіційної версії українського пантеону Верховною 
Радою, Президентом та Кабінетом Міністрів, я відібрала з усього 
масиву нормативно-правових документів ту частину, що пов'язана 
з відзначенням ювілеїв від дня народження окремих діячів. Так 
було сформовано перелік тих осіб, що факт їх народження держава 
Україна помітила на загальнонаціональному рівні. Пошук у базі 
нормативно-правових документів «Законодавство України» [75] 
було проведено за ключовими словами «відзначення» та «-річчя». 
У підсумку до переліку увійшло 205 імен.  

Звісно, людей, чиї життя та діяльність були помічені державою за 
понад двадцять років незалежності, у підсумку виявилося дещо 
більше, ніж 200 осіб. Адже окрім тих, сам факт приходу яких у 
наш світ відзначався на державному рівні, були ще й ті, чию 
пам'ять вшановували, проте ювілеї від народження не відзначали, 
або ті, чиї імена згадуються серед нормативно-правових доку-
ментів найвищого рівня у зв'язку з певним вчинком чи то подією, а 
не в зв'язку з ювілеєм від дня народження, як от, наприклад, у 
випадку Гагаріна, якого згадано в назві розпорядження Кабміну від 
2010 року, що в ньому йдеться про відзначення першого польоту 
людини в Космос: «Про підготовку та відзначення 50-річчя від дня 
польоту в космос першої людини – Юрія Олексійовича Гагаріна» 
[76]. Але у цьому тексті йтиметься в першу чергу саме про 
ювілярів, тих, чия сума досягнень виявилася достатньо вагомою 
для привернення уваги до самого факту їх народження на держав-
ному рівні та кореляцію цього переліку з суспільними уявленнями, 
а також з зафіксованими вище «піками» пам’яті. Крім цього, 
окрему увагу буде приділено тому змісту, що його на норма-
тивному рівні та рівні суспільних уявлень вкладали у різний час у 
визначення «видатні українці». 

Відповідно до змісту нормативно-правових документів, розмі-
щених на сайті ВР, вперше про відзначення ювілеїв на державному 
рівні в інструментарії формування державної політики пам'яті за 
часів незалежності згадали у 1993 році. Це не було щось геть 
зовсім нове, адже подібна форма була досить поширена за радянсь-
кої доби. Підтвердження цього знаходимо і у діючому законо-

                                                            
 Станом на початок 2016 року. 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
262

давстві України, частиною якого і понині є ряд нормативно-право-
вих актів, ухвалених ще до 1991 року – до них уже за часів неза-
лежності вносилися зміни.  

У процесі аналізу було виокремлено перші згадки про ту чи 
іншу особу, ювілей від народження якої відзначався на держав-
ному рівні, одним з трьох державних органів влади, що ухва-
лювали відповідні рішення: Верховною Радою, Президентом чи 
Кабінетом Міністрів України. В різні періоди активність ухвалення 
рішень щодо відзначення на державному рівні ювілеїв кожним з 
органів влади була різною. Так, якщо у 1990–2000 роках прева-
лювали постанови і розпорядження Кабінету Міністрів та Укази 
Президента, то кількість постанов Верховної Ради, поступово 
збільшуючись від другої половини 2000-х років, у період від 
початку 2010-х років і понині абсолютно превалює, практично 
перетворивши ухвалення рішень щодо відзначень ювілеїв на сферу 
відповідальності Верховної Ради України. 

За роками формування українського пантеону, розподіленими 
відповідно до президентських каденцій, неважко помітити, що 
найбільшою увагою до питання особистісного виміру української 
історії було позначено період каденції Віктора Януковича. Понад 
третину імен вперше було запроваджено до пантеону саме в період 
з 2010 по 2013 роки. Ще 30% від загалу припадають на період двох 
президентських каденцій Леоніда Кучми. Та якщо ці 30% припадають 
на ціле десятиліття історії, то понад 40% втрапили до переліку лише 
за три роки (і два на позір різні склади двох скликань Верховної 
Ради). До 2010 року кількість імен, що додавалися до пантеону, рідко 
коли перевищувала 10 осіб на рік, натомість у період 2010–2013 років 
спостерігаємо трикратне пожвавлення цієї активності. 

Саме в цей період уявленнями громадян про склад пантеону 
на регулярній основі починають цікавитися соціологи. З 2012 року 
соціологічна група «Рейтинг» запроваджує опитування щодо 
суспільних уявлень про те, кого саме громадяни вважають видат-
ними українцями. Дослідження проводяться за методикою відкри-
того питання: опитувані не отримують жодного списку, натомість 
їм пропонується назвати трьох «видатних українців всіх часів». За 
результатами першого опитування було отримано перелік, що 
загалом складався з 224 імен, за результатами другого перелік 



Розділ VI. Політика пам’яті в сучасній Україні…       
 

263 

скоротився до 174 осіб, проте автори опитування в обох випадках 
презентували лише першу сотню найбільш популярних діячів [77]. 
Їх зіставлення дозволяє доволі легко встановити, що перша пів-
сотня імен у цих рейтингах є доволі стабільним переліком, у той 
час як друга половина списку не стабільна та доволі сильно різниться. 

Досліджуючи масив документів, що репрезентують уявлення 
про пантеон на офіційному рівні, у намаганні окреслити коло тих, 
кого за останні 25 років визначали як «видатні українські діячі», як 
репрезентовані в офіційній політиці пам’яті діячі інших народів, 
авторка опинилася перед очікуваним фактором неповноти масиву 
характеристик. Не у всіх випадках укладачі зазначали грома-
дянську чи етнічну належність тих чи інших достойників. Таку 
характеристику знаходимо лише у кожному другому випадку. Тож 
постало питання джерела доповнення масиву. Саме тут трапилося 
найбільш неочікуване, принаймні для мене, відкриття. Виходячи з 
того, що особи, народження яких відзначається на державному 
рівні, є людьми непересічними і вже відомими українському 
суспільству, а отже, такими, що їх життя і діяльність вже привертали 
увагу дослідників, і зважаючи на те, що найбільш стандартизованою 
та систематизованою формою викладу науково достовірної усталеної 
інформації є енциклопедія, мені уявлялося, що врешті доведеться 
покликатися на те визначення етнічної чи громадянської належності 
переважної більшості діячів, пошановуваних на державному рівні, яке 
наведене у Енциклопедії історії України, Енциклопедії сучасної 
України та ще й Енциклопедії українознавства та УСЕ на додачу, 
адже національної універсальної енциклопедії в сучасній Україні 
наразі немає. Проте все виявилося простіше і несподіваніше 
водночас. Біографічні довідки про майже 80% (162 з 205 осіб) 
офіційного пантеону сучасної Україні виявилися зосередженими в 
одній енциклопедії – виданій ще до здобуття Україною незалеж-
ності – Українській Радянській Енциклопедії.  

Ще однією несподіванкою стали досить близькі оцінки ролі та 
місця в історії України більшості діячів як авторами УРЕ, так і 
авторами сучасних нормативно-правових документів. Більш ніж у 
половині випадків визначення, наведене у преамбулі того чи 
іншого нормативно-правового акта, досить точно відповідало дефі-
ніції, наведеній в УРЕ, за винятком слова «радянський», що у 
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сучасних документах часто замінюється характеристикою «видат-
ний». Таких «радянських» (українських радянських, російських 
радянських чи то просто радянських, визначених таким чином УРЕ) в 
масиві 90 осіб, або ж практично 44% від загалу. Загалом, якщо не 
враховувати викреслену авторами нормативно-правових документів 
характеристику «радянський», етнічні характеристики діячів ХХ 
століття також не надто відрізняються від характеристик УРЕ.  

Звісно, деякі зміни у дефініціях все ж наявні. Декого серед 
фігурантів пантеону, кого УРЕ визначала як діячів російських, у 
постановах Верховної Ради означено як «вітчизняних». Так, «росій-
ський радянський піаніст і педагог, народний артист РРФСР» Генріх 
Нейгауз перетворився на «видатного вітчизняного піаніста і 
педагога». Щоправда, останній випадок рідкісний. Переважно ж, 
коли в Україні на державному рівні пошановували річницю від дня 
народження котрогось з діячів, визначених в УРЕ як діячів російсь-
ких, то етнічна належність просто опускалася, як у випадку 
«російського радянського письменника», що перетворився на «ви-
датного письменника, драматурга» Михайла Булгакова. Тож, якщо 
зважати виключно на текст самих документів, то за майже чверть 
століття в Україні відзначали ювілей лише одного російського 
діяча, «видатного російського поета О.С. Пушкіна», хоч зміст УРЕ 
твердить, що це не зовсім так. 

Більш ніж в половині випадків автори нормативно-правових 
документів етнічну чи громадянську належність ювіляра не зазна-
чають взагалі. В тих випадках, коли все ж цей параметр наявний, він 
варіюється за ступенем взаємозв’язку ювіляра з Україною від прямого 
позначення «український» до того, «чиє життя було тісно пов'язане з 
Україною» (до прикладу, Ігор Стравінський). Наявні також діячі 
«українського походження» (Квітка Цісик) та «син українського 
народу» (Кирило Москаленко). Прикметно, що «доньок» в україн-
ського народу немає. Натомість, є «просвітитель» (Борис Грінченко).  

«Просвітитель» є не лише в українського, але й в кримсько-
татарського народу (Ісмаїл-бей Гаспринський). Окрім Гаспринсь-
кого, в списку ювілярів є ще кримськотатарська співачка Сабріє 
Ереджепова. Ще один представник кримськотатарського народу – 
Султан Ахмет-Хан – поданий у постанові Верховної Ради 2010 
року як військовий, льотчик та двічі Герой Радянського Союзу, без 
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зазначення етнічної належності. Таким чином, за чверть століття 
незалежності в Україні на державному рівні були помічені ювілеї 
трьох кримськотатарських діячів, що сукупно становить ледь 
більше одного відсотка від загалу.  

Серед представників інших народів, означених як такі авторами 
документів, бачимо також одного британського діяча (Джон Юз), 
одного представника польського та, за сумісництвом, єврейського 
(Бруно Шульц) та одного діяча російського (Олександр Пушкін). 
Сукупно це також становить трохи більше одного відсотка. Якщо 
вірити на слово авторам нормативно-правових документів, то 
український пантеон видається просто-таки суперукраїноетно-
центричним, де представники інших етносів, вшановувані на держав-
ному рівні, становлять сукупно менше 3%. Якщо врахувати харак-
теристики етнічної чи громадянської належності щодо сучасного 
українського пантеону, наведені УРЕ, бачимо досить значне 
зростання кількості діячів російських (включаючи діячів «російських 
радянських» та «російських і українських»). Відповідно охаракте-
ризованих діячів у загалі українських ювілярів близько 7%. 

Загалом автори нормативно-правових документів дуже 
обережно вживають характеристику «український» щодо діячів до 
настання новітнього часу. Так, діячем найбільш давнім, щодо 
якого вжито характеристику «український», є Григорій Сковорода. 
Всі більш давні діячі максимум «вітчизняні» (як от «перший 
вітчизняний історик» Нестор Літописець) чи «діяч України» (Петро 
Могила). Вперше «українським державним діячем» названо Пилипа 
Орлика, після Орлика українські державні діячі з пам’яттєвого поля 
зникають аж до початку ХХ століття. 

Ще більш однорідним видається народний рейтинг, що репре-
зентує переважно або українських діячів (тих, чиє життя та 
діяльність безпосередньо пов’язані з Україною), або тих, хто наро-
дився на теренах України і чия діяльність була пов’язана з подіями 
російської або радянської історії. Винятків з цього правила прак-
тично немає. Серед імен, що увійшли до сотні найвідоміших 
українців за результатами обох опитувань, відсутні представники 
західної української діаспори, ті, хто зробив внесок у розвиток 
науки, культури, політики чи військової справи поза межами 
«русского мира». Водночас, і діячів, які б репрезентували різні 
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етнічні спільноти на теренах України, у рейтингу, отриманому за 
результатами опитування, майже немає. Ісмаїл Гаспринський,чий 
ювілей було відзначено на державному рівні у 2001 році, єдиний 
кримськотатарський діяч, чиє ім’я наявне у рейтингу 2012 року, 
зникає з переліку у 2015 році.  

Серед масиву ювілярів превалюють діячі творчі. Найбіль-
шою популярністю користуються майстри слова: письменники, 
поети, перекладачі, яких серед загалу ювілярів 30%. На другому 
місці також люди творчі – ті, хто пов'язав своє життя зі сценою 
та екраном: актори, співаки, кінорежисери, музичні виконавці та 
композитори. Таких серед ювілярів ще 15%. Не оминули увагою 
і тих, хто творив красу візуальну: художники, скульптори, 
майстри декоративного мистецтва та архітектори серед ювілярів 
становлять ще майже 10%.  

Окрему велику групу становлять учені, представники як 
прикладної, так і фундаментальної науки, а також педагоги: їх 
загалом майже 15%. 

30 відсотків, що лишилися, репрезентовані діячами громадсь-
кими, державними, церковними та військовими.  

Приблизно той самий розподіл за сферою діяльності бачимо й у 
рейтингах, укладених за результатами опитувань: тут також прева-
люють митці. Проте під час порівняння між собою рейтингів 2012 та 
2015 років простежується тенденція до зменшення їх кількості за 
рахунок зростання кількості сучасних політичних діячів. 

Чи не найменшою часткою в пантеоні репрезентовані діячі 
військові. Їх, відповідно означених у нормативних документах, серед 
ювілярів офіційного пантеону –13, серед них два Герої України 
(Роман Шухевич та Євген Березняк) та дев’ять Героїв Радянського 
Союзу. Перелік військових діячів доповнюють постаті двох геть-
манів: Петра Сагайдачного та Пилипа Орлика. Цими особами перелік 
військових діячів, 70% якого становлять Герої Радянського Союзу, 
вичерпується. Натомість загальний список героїв українського 
пантеону (відповідно до формулювань, вжитих авторами нормативно-
правових актів) доповнюють ще 9 Героїв Соціалістичної праці та одна 
матір-героїня (теж звання радянських часів). На цьому герої вичер-

                                                            
 16 з 205 осіб, що їх ювілеї відзначали на державному рівні, у норма-

тивних документах не охарактеризовані за родом їх діяльності. 



Розділ VI. Політика пам’яті в сучасній Україні…       
 

267 

пуються, якщо не рахувати «головного героя давньоруської поеми» 
новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича. 

Репрезентація пантеону відповідає загальній тенденції подіє-
вої складової державної пам’яттєвої політики: левова частка уваги 
в обох випадках присвячена подіям та героям «Великої Вітчизня-
ної» війни. Проте деякі розбіжності все ж наявні. Так, якщо тему 
війни у подієвому календарі, репрезентовану переважно подіями 
часів Другої світової війни, доповнюють війна в Афганістані та 
Національно-визвольна і Кримська війни, то на персоніфікованому 
рівні з трьох останніх репрезентовано лише Богдана Хмельниць-
кого, як уособлення подій війни національно-визвольної.  

Водночас, на рівні локальних подій – окремих битв, репрезен-
товано ще трьох військових діячів, народження лише одного з яких 
стало приводом для відзначення на державному рівні. Йдеться про 
Петра Сагайдачного і битву під Хотином проти польського війська. 
Народження ще двох гетьманів, чиї військові звитяги помічені були 
на державному рівні – Івана Мазепи і Івана Виговського, приводом 
для урочистостей не стали.  

У народному рейтингу, попри обставини, діячів військових 
репрезентовано так само скромно, як і у офіційному пантеоні. За 
результатами опитування, проведеного у 2015 році, до переліку 
видатних діячів додалося кілька імен, що пов’язані з Революцією 
Гідності: загиблий під час подій на Майдані Роман Гурик та 
очільник Правого сектору Дмитро Ярош. Імовірно, з подіями, що 
послідували за тим, пов'язана поява у списку імен Бориса Філатова 
та Ігоря Коломойського. Проте серед тих, чиї імена додалися до 
народного рейтингу, вочевидь, за результатами останніх подій, 
лише одне ім'я умовно можна вважати пов’язаним із захистом 
України від російської агресії. Серед 27 імен наших сучасників, що 
вперше потрапили до переліку видатних українців за результатами 
опитування у 2015 році, є лише один (за винятком Дмитра Яроша) 
військовослужбовець – Надія Савченко. На момент проведення 
опитування вона перебувала у російському полоні, тож потрап-
ляння її до списку, найімовірніше, пов’язане з її поведінкою під час 
показового «судового процесу», що широко висвітлювався в медіа, 
ніж з її військовими звитягами. 

Миролюбний настрій народного рейтингу цілком відповідає 
загальним налаштуванням державної політики, що провадилася 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
268

протягом 25 років. У «народному рейтингу» загальний перелік 
військових (не лише сучасних) діячів також доволі короткий, а 
проте не тотожний переліку офіційному, відповідаючи репрезен-
тованим у офіційному пантеоні діячам лише наполовину. Загалом 
українці значно більш стримано ставляться до Героїв Радянського 
Союзу і дещо прихильніше до тих, хто виборював незалежність 
України у різні періоди. Серед 9 Героїв Радянського Союзу, поша-
новуваних на державному рівні, народне визнання здобув лише 
один: Іван Кожедуб. Водночас, за результатами опитування до 
сотні найбільш популярних діячів входять не лише Роман Шухе-
вич, відзначений на державному рівні, але й Євген Коновалець, не 
лише Богдан Хмельницький, але й Максим Кривоніс. Попри ці 
доповнення загалом тих, кого бодай умовно можна зарахувати до 
діячів військових (як ось у випадку Симона Петлюри, Івана Мазепи та 
Пилипа Орлика, разом з Дмитром Ярошем та Надією Савченко на 
додачу), за результатами опитування ледь назбирається трохи більше 
10%. Якщо до цього переліку додати присутніх у народному 
рейтингу одного вигаданого літературного персонажа і одного 
літературного персонажа з історичним прототипом: Тараса Бульбу 
та Олега Кошового, то військових діячів, що за результатами опи-
тувань визнаються видатними діячами, назбирається 15%. Сам по 
собі феномен зарахування до видатних співвітчизників літера-
турних персонажів та той факт, що обидва персонажі пов’язані саме 
з доволі скромно репрезентованою когортою діячів військових, тих, 
хто зі зброєю в руках боронив свою землю від загарбників, потребує 
додаткового дослідження. 

Доволі цікавою є також кореляція між особистісним та подіє-
вим виміром політики пам’яті. Так, звернувшись до питання репре-
зентацій образу війни в політиці пам’яті та, відповідно, військових 
діячів та їх репрезентації у пантеоні, уявляється можливим просте-
жити, як зазначені у описі битви характеристики корелюють з 
місцем у пантеоні причетних до неї військових діячів.  

Як уже зазначалося, чільне місце в політиці пам’яті, провадженій 
на державному рівні, посідають події періоду Другої світової 
війни: це доволі чітко фіксується і на родієвому, і на особистіс-
ному рівні, адже серед військових діячів, чиї ювілеї відзначалися 
на державному рівні, дві третини є діячами саме цього періоду, 
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переважно репрезентовані Героями Радянського Союзу. Опиту-
вання демонструє, що лише три з-понад 10 постатей діячів цього 
періоду, пошановуваних на державному рівні, сприйняті на рівні 
суспільному. З них два належать до класичного радянського 
канону: Герой Радянського Союзу Іван Кожедуб та ватажок радян-
ського партизанського руху Сидір Ковпак, а один (Роман Шухе-
вич) втрапив до офіційного пантеону всупереч радянській традиції. 
Суспільні уявлення про діячів цього періоду, всупереч радянській 
традиції, доповнюють постаті Євгена Коновальця та Степана 
Бандери. Останній випадок унікальний: ім’я Степана Бандери 
єдине, що в обох опитуваннях увійшло до десятки найпопу-
лярніших українських діячів усіх часів, не маючи «номіналу» – 
портрети 8 з 10 найпопулярніших діячів репрезентовані на грив-
невих купюрах. В 2012 році компанію Степанові Бандері в першій 
десятці склав Віталій Кличко (тоді ще боксер), а в 2015 році – 
В’ячеслав Чорновіл. 

Серед битв, присутніх у державній політиці пам’яті у більш 
віддаленій історичній перспективі, ніж події Другої світової війни, 
чільне місце посідають одразу три, як уже зазначалося вище, битви 
під проводом Богдана Хмельницького. Місце і роль Богдана 
Хмельницького в радянський системі пам’яті досить детально 
аналізує Сергій Єкельчик у монографії «Імперія пам’яті» [78]. 
Традицію творення образу Богдана Хмельницького, як одного з 
центральних образів української військової історії, незалежна 
Україна успадкувала від радянського канону. Нині в Україні на 
честь гетьмана названо відзнаку Президента «Орден Богдана 
Хмельницького», численні музеї, що оповідають про життя і 
діяльність гетьмана, кілька різного роду освітніх та приватних 
установ, два міста і навіть одна з областей, його зображення знайшло 
своє місце на купюрі номіналом 5 гривень. На державному рівні від 
1995 року, коли було відзначено 400-річчя від дня народження 
Богдана Хмельницького, відзначається кожна 10-річниця. Постать 
Богдана Хмельницького репрезентована у десятку найбільш попу-
лярних діячів за результатами опитувань. Тобто, постать гетьмана 
можна вважати давно і міцно утвердженою в національному пантеоні. 

Проте до першого десятка найвидатніших українців усіх часів 
стабільно входить ім’я ще одного гетьмана, якому у радянському 
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каноні було відведено місце зрадника. Йому значно менше пощастило 
з пошануванням на державному рівні вже й за часів незалежності. 
Йдеться про Івана Мазепу. Хоч на його честь також засновано 
відзнаку Президента – «Хрест Івана Мазепи» і викарбувано пам’ят-
ну монету, втім його ювілеїв на державному рівні жодного разу не 
відзначали, а єдиний подієвий аспект політики пам’яті зі згадкою 
імені гетьмана сором’язливо означено як «відзначення 300-ліття 
подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України 
Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу». На 
практиці під евфемізмом «події, пов’язані з воєнно-політичним 
виступом», приховувалося відзначення на державному рівні річ-
ниці Полтавської битви, що стала для гетьмана фатальною. Прик-
метно, що, вважаючи за необхідне упорядкувати місце битви, план 
якого передбачав встановлення на ньому і пам’ятника Іванові 
Мазепі, цьому тривалий час чинилися перешкоди, і лише у 2016 
році пам’ятник, що кілька років чекав на встановлення, не на попе-
редньо планованому місці, проте все ж відкрили. Ще у переддень 
запланованої урочистої церемонії відкриття пам’ятник було 
пошкоджено невідомими зловмисниками [79]. 

До слова, Богданові Хмельницькому, вписаному до радянського 
пам’яттєвого канону, пам’ятників по всій Україні встановлено (пере-
важно ще до здобуття Україною незалежності, але не лише) кількасот 
– лише в одному перейменованому на його честь Проскурові 
встановлено їх чотири. Рівно стільки ж, скільки разом з полтавським 
пам’ятником встановлено Іванові Мазепі по всій Україні.  

Попри це, Іван Мазепа все ж незмінно входить (як і всі інші 
історичні діячі, чиї портрети вміщено на гривневих купюрах 
різного номіналу) до першого десятка найпопулярніших українців. 

Викладене вище дозволяє не лише констатувати доволі 
високій рівень усталеності української пам’яттєвої традиції, де 
превалюють діячі творчі, але й припустити сформований у суспіль-
стві запит на розширення спектра репрезентації в пантеоні діячів 
політичних та державних. 

 

 

Висновки та пропозиції 
 

Успадкувавши історичну мапу «загальносоюзного» зразка з 
поправкою на національні особливості, з відповідним набором 
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героїв і визначних подій, Україна після здобуття незалежності не 
поспішала з її ревізією, надаючи перевагу незначним доповненням 
до радянського канону та поступовій відмові від окремих його 
елементів (як-от у випадку скасування державного свята Дня 
Конституції СРСР, що його відзначення за доби незалежності 
видавалося б аж надто дивним). Проте така відмова відбувалася 
повільно та в поодиноких випадках, без комплексного перегляду 
радянського спадку. Той факт, що більшість осіб, чиї ювілеї було 
відзначено на державному рівні за роки незалежності, є персо-
нажами УРЕ, як і те, що перші 50 імен у рейтингах найвідоміших 
українців лишилися, практично, незмінними навіть в умовах війни, 
засвідчує, що українська пам’яттєва традиція демонструє доволі 
високий рівень усталеності.  

Водночас, зафіксовані соціологами зміни рівня популярності 
ряду державних свят дозволяють твердити, що сприйняття суспіль-
ством усталеної карти пам’яті повільно, проте продовжує трансфор-
муватися, і ці зміни, імовірно, триватимуть у тому самому напрямі, 
що й нині, і надалі. На користь цього твердження також свідчить і 
зафіксоване соціологами схвальне ставлення суспільства до змін, що 
вже були здійснені на рівні формування державної політики пам’яті. 

У трансформаціях, що їх зазнала сфера політики пам’яті 
протягом останніх 25 років, можна визначити кілька, доволі чітко 
окреслених, етапів. Уже понад 15 років більшість нормативних 
актів, що регламентують питання політики пам’яті, переважно 
ухвалюються рішеннями Верховної Ради, проте їх спрямованість 
та інтенсивність корелюють зі змінами Президентів, а не складу 
парламенту. Перший період, що відповідає каденції Леоніда Крав-
чука,був позначений переважно підтриманням існуючої до того 
часу мапи історичної пам’яті: виключення з пам’яттєвого поля 
окремих дат, уже в назві яких фігурувала абревіатура СРСР чи 
слово «радянський» після проголошення незалежності України (як 
от у випадку Дня Конституції СРСР, Дня Радянської Армії і 
Військово-Морського флоту тощо) лише у випадку повної асоціації з 
пам’яттю саме про державні та військові атрибути колишньої метро-
полії, що втрачали актуальність у зв’язку з постанням незалежності 
України (День Великої Жовтневої Революції, яка формально не 
стосувалася державності СРСР, лишався в переліку державних 
свят аж до кінця 1990-х років) та включення до нього нових дат та 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
272

свят, що у переважній більшості були прямими відповідниками 
вилучених раніше. Деякі поступки більш давній, ніж радянська, чи 
й навіть контррадянській пам’яттєвій традиції (утвердження в 
Кодексі законів про працю релігійних свят, перші заходи з 
вшанування жертв Голодомору) були зроблені переважно під 
тиском внутрішніх чинників та мали характер поодиноких посту-
пок, а не зміни традиції.  

Наступний період, що відповідає двом каденціям Леоніда Кучми, 
у сфері політики пам’яті був позначений тими самими особли-
востями, що й політика цього часу у інших сферах, яку прийнято 
позначати як «багатовекторність». Саме в цей час утвердилася 
традиція формування пам’яттєвого поля шляхом ухвалення 
ситуативних документів щодо відзначення окремої дати, яка могла 
стати (або не стати) пролонгованою в часі традицією. Історія з 
практично одночасним запровадженням свята «День захисника 
Вітчизни» у дату, що відповідала радянській традиції відзначення 
«Дня Радянської Армії і Військово-Морського флоту» та «Дня 
українського козацтва», що мав відзначатися у «день свята Покрови», 
досить рельєфно демонструє усталену у той період традицію 
творення широкого спектра можливостей для інтерпретацій значення 
та змісту новацій у сфері пам’яті. Підкреслено лаконічні та обтічні 
формулювання, відсутність передбаченого на нормативному рівні 
церемоніалу створювали практично необмежені можливості для 
корегування вектора залежно від обставин. У підсумку це 
забезпечувало підтримання радянської традиції, мінімізуючи дію 
переважно внутрішніх чинників, що потенційно могли її підважувати: 
держава Україна погоджувалася визнати вояків УПА ветеранами, але 
лише якщо вони доведуть, що відповідають цілому спектру подекуди 
принизливих вимог, що не висуваються до всіх інших радянських 
ветеранів. Подекуди розбудова системи стримувань і противаг 
загрожувала зле позначитися на іміджі держави, як-от у випадку з 
відзначенням у 1999 році в Україні на підставі Указу Президента 
Л. Кучми 60-річчя «возз'єднання українських земель в єдиній 
Українській державі». Водночас, створена система «одноразових» 
відзначень дозволяла в будь-який момент відмовитися підтримувати 
надалі ті окремі елементи радянської традиції, що видавалися аж 
надто одіозними в сучасному світі, як-от відзначення на державному 
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рівні нападу СРСР на Польщу в союзі з націонал-соціалістичною 
Німеччиною, поіменованого «возз’єднанням українських земель». 

Бравурно-переможна загальна тональність радянської пам’яттє-
вої традиції була дещо підважена у період каденції Віктора Ющен-
ка, коли в українському пам’яттєвому полі усталився пік Травми: 
попри череду змін назв вшанування пам’яті жертв Голодомору від 
2005 року на державному рівні кілька років поспіль відбувалося 
щорічно, а не лише в ювілейні роки. Водночас, намагання «експе-
риментальним шляхом» встановити межі травматичного досвіду, 
що відбились у численних варіаціях назв нормативних документів, 
спроби «поєднати» Голодомор з голодом початку двадцятих та 
другої половини сорокових, долучення згадки про політичні репре-
сії та згодом її вилучення, вживання терміна то з малої, то з 
великої літери, додавання до терміна років тощо свідчать про 
неповну усталеність державної політики в цьому питанні, що має 
місце і понині. Проте «розмиті межі» практично не позначилися на 
суспільному сприйнятті – соціологи засвідчують, що в суспільстві 
нині вже є досить стале уявлення про Голодомор як геноцид, що 
його поділяє більшість громадян. Водночас, усталення Травми не 
супроводжувалося зверненням до таких необхідних у цих випадках 
«антистресових запобіжників», створення яких на рівні політики 
пам’яті не помітно і понині. Повна відсутність у пантеоні (як 
офіційному так і в суспільних уявленнях) тих, з ким можна було 
асоціювати прояви людяності у нелюдські часи Голодомору, тих, 
хто б втілював якщо не простягнуту руку допомоги, то бодай 
співчуття, голос правди, неминуче позначаються на формуванні 
рівня довіри в суспільстві між різними групами та у взаємодії зі 
світовим співтовариством. Окремі кроки, що були зроблені в 
цьому напрямі у період каденції Віктора Ющенка, не мали достат-
ньої інтенсивності і пролонгованості, щоб бути засвоєними на рівні 
суспільних уявлень. 

Спроби, здійснені у період каденції Віктора Януковича, синхро-
нізувати український пам’яттєвий простір з російським були актив-
ними, проте не аж надто успішними. 

За час, що минув від обрання Президентом України Петра 
Порошенка, було зроблено ряд нових кроків щодо обережного 
відходу від радянської пам’яттєвої традиції. Проте більшість з них не 
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знімає тих протиріч, що вже накопичилися за час побудови державної 
політики пам’яті у системі «багатовекторності». Так, перенесення 
«Дня захисника» з усталеної в радянській традиції дати на дату 
традиції дорадянської (та контррадянської) та відмова від вживання у 
назві свята слова з радянського тезаурусу, проте, не знімає питання 
дихотомії у сприйнятті свята чи то як гендерного, чи то як свята тих, 
хто був причетний до армії, тим самим лишаючи актуальною потен-
ційну загрозу подальшого утвердження таким шляхом гендерної 
нерівності в українському суспільстві. Уникненню такої загрози міг 
би посприяти рух у бік «професіоналізації» свята, як свята тих, хто 
обрав для себе захист України як покликання і професію, та запро-
вадження окремо Дня ветеранів чи його аналогів. Проте успішна 
імплементація результатів цих рішень у карту пам’яті можлива лише 
за умови реформування в Україні цілого ряду сфер, що виходять 
далеко за межі самої лише політики пам’яті. 

Зміни, що десять років тому були зосереджені навколо піку 
Травми, нині торкнулися іншого піку пам’яті: за останні кілька 
років суттєвих змін зазнали уявлення щодо піку Тріумфу. Посту-
пова зміна бравурного тону «перемог» та «визволень» на більш 
стриману розмову про масові жертви та окремі трагічні сторінки 
Другої світової війни не могли не позначитися і на суспільному 
сприйнятті цих подій. Тож не дивно, що і ставлення до Дня пере-
моги суспільством не залишилося сталим – популярність цього дня 
як свята неухильно знижується. Нині День Перемоги все ще 
входить до п’ятірки «найбільш важливих та улюблених» держав-
них свят українців, проте його популярність скоротилася від 
найулюбленішого свята більш ніж половини опитаних у 2010 році 
до менш ніж 35 відсотків у 2016 році. Сприяють цьому і зовнішні 
чинники. Все це в сукупності з агресією Росії проти України дає 
підстави припускати поступове зниження рівня популярності  
9 Травня як свята, подальше вирівнювання цього «піку пам’яті», 
що тривалий час у дихотомії Тріумф/Травма посідав позицію 
найбільшого національного тріумфу. Імовірним (і, як на мене, 
цілком логічним) є заміщення цієї позиції святом, що в останні три 
роки єдине з державних свят продемонструвало динаміку поміт-
ного зростання популярності – Дня Незалежності України чи (за 
умови збігу ряду обставин) Дня Соборності. 
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Проведений аналіз дозволяє доволі впевнено стверджувати, 
що кроки, зроблені у реформуванні політики пам’яті за останні два 
роки, загалом суголосні суспільним уявленням. Водночас, вони все 
ще мають навздогінний характер: трансформація суспільних уявлень 
відбувається більш швидкими темпами. До прикладу, наявний у 
народних рейтингах уже від 2012 року Євген Коновалець лише 
цього року втрапить до офіційного пантеону. Політика пам’яті 
відстає від суспільних уявлень і не має ознак комплексного підхо-
ду до її творення. Так, і сучасний офіційний пантеон, і народний 
рейтинг у загальних рисах усе ще відповідають радянському 
пам’яттєвому канону – ставлення до ролі і місця в історії окремих 
персонажів подекуди змінюється, проте їх спектр лишається доволі 
стабільним. В ньому практично повністю відсутні ті діячі, що 
репрезентували Україну на світовій арені, якщо робили це не через 
призму російської культури. Практично повністю відсутні діячі 
різних етнічних спільнот, що віддавна інтегровані до українського 
суспільства, є чи були важливими його частинами і відіграли важ-
ливу роль у здобутті Україною незалежності, формуванні її куль-
турної традиції. Повністю відсутній пласт тих, хто, не будучи 
частиною української культурної традиції (і не будучи при цьому 
представником російської культури), справив важливий вплив на 
розвиток України або ж сприяв поширенню в світі інформації про 
неї, збереженню національної пам’яті. 

Тож подальші практичні підходи до формування державної 
політики пам’яті мають враховувати кілька важливих аспектів: 

1. Розроблення комплексної концепції державної політики 
пам’яті в Україні сприятиме консолідації українського суспільства. 
Лише комплексний підхід до цього питання дозволить усунути 
численні суперечності та сліди радянських історичних схем, що і 
далі сусідять у державній політиці пам'яті та суспільній свідомості 
з сучасними підходами та мають значний дезінтегративний 
потенціал.  

2. Привернення уваги суспільства до тих періодів та сюжетів 
історичної пам’яті, що були витіснені в радянських історичних 
схемах на маргінес, дозволить змінити основні акценти в існуючій 
схемі та додати оптимістичних барв у загальну картину пам’яті. На 
особливу увагу заслуговують період Великого Князівства Литовсь-
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кого, роль в історії України Кримського ханства, внесок караїмів, 
кримчаків та киримли в формування української культури, внесок 
борців за волю України в ХХ та ХХІ століттях у становлення 
української державності тощо. 

3. Результати роботи над створенням комплексної концепції 
політики пам’яті, як і форми та практики вшанувань і відзначень, 
мають стати предметом обговорення в широкому колі експертів, 
зокрема, в галузі психології, що дозволить окреслити необхідний 
комплекс «антистресових запобіжників» при зверненні до склад-
них питань історичної пам’яті. 
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РОЗДІЛ VII. 

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Ще у 2004 р. автор «Зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтон 
опублікував монографію «Хто ми? Виклики американській націо-
нальній ідентичності». Ця книга була присвячена аналізу однієї з 
ключових для сучасної суспільної свідомості проблеми визначення 
ідентичності. Пріоритет загальнонаціональної самосвідомості є 
надзвичайно важливим для будь-якої країни, і хоча С. Гантінгтон 
проводив своє дослідження на базі країни «плавильного казана» 
(США), сама постановка проблеми є універсальною. З його точки 
зору, сьогодні у США набирають силу дезінтеграційні процеси, що 
ставлять під сумнів сам факт подальшого існування феномену 
американської ідентичності. Америка, продовжує автор, перебуває 
на переломі, і від відповіді на питання, в який бік, врешті-решт, 
хитнеться маятник, залежить майбутнє не тільки Сполучених 
Штатів, а й світової системи в цілому [1]. 

Ці міркування цілком можна віднести й до України. Адже 
актуалізація проблем соціокультурних відмінностей, регіональних, 
локальних, субкультурних, інших індивідуальних та групових 
соціокультурних ідентичностей є одним з головних трендів сучас-
ної епохи Постмодерну, а формування соціокультурного простору 
України якраз і характеризується власною багатовимірною транс-
формацією. Цей соціокультурний простір – складна взаємодія 
різних ідентичностей – національних, етнічних, політичних, 
соціальних, культурних, релігійних, регіональних, на які, в свою 
чергу, впливають процеси міжкультурної комунікації, культурної 
дифузії, актуалізації етнокультурних смислів та контекстів, проце-
си продукування регіональних групових етнокультурних та соціо-
культурних ідентичностей.  

Соціокультурна динаміка, за визначенням, характеризується 
принциповою відкритістю та непередбачуваністю, поліваріантністю 
формування, збереженням та відтворенням групових ідентичностей, а 
питання, чи формується у цій багатогранній палітрі самоідентифіка-
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ційних практик та смислів єдине соціокультурне поле української 
громадянської ідентичності та як з цим співвідносяться регіональні, 
локальні та етнокультурні ідентичності, є далеко не останнім. До 
цього слід додати й надзвичайно складну проблему функціонування 
дворівневої структури соціокультурної ідентичності спільнот регіо-
нів, що поєднує власну етнокультурну та спільну локальну ідентич-
ність у їх певному синтезі, інтеграції та дезінтеграції. 

Дихотомічна картина України (попри логіку С. Гантінгтона про 
розкол України на східну та західну частини) не відображає сучасні 
соціокультурні реалії, лінія «розколу» наразі проходить між Дніпро-
петровською та Донецькою областями. Як слушно наголошував  
Я. Грицак, «якби С. Гантінгтон дожив до нашого часу і готував нове 
видання «Зіткнення цивілізацій», йому довелося б переробити свою 
знамениту мапу України. Тепер головна лінія цивілізаційного розколу 
проходить не між україномовною Західною Україною і російсько-
мовною Східною Україною, а між двома російськомовними облас-
тями – Дніпропетровською та Донецькою» [2]. І хоча Україна і знахо-
диться в одному ряду з такими визначеннями, як «три Бельгії», 
«чотири Фінляндії», «вісім Іспаній», але «дві України», на відміну від 
західноєвропейського різноманіття, є основою для репродукції 
соціокультурних і політико-ідеологічних типів ідентичності від 
«homo soveticus», через традиційну українську етнокультурну тра-
дицію, до космополітичних ідентичностей. Понад те, ці типи ідентич-
ностей, крім усього іншого, включені в систему координат жорстких 
політичних виборів у спектрі між демократією і тоталітаризмом, 
економічних переваг і визначення індивідуального ставлення до 
Української держави. Зрештою, на одній території нині співіснують 
дві країни. Україна пострадянська, де наявні корупція, крадіжки на 
всіх рівнях та голосування за гроші. Й Україна нова, що успішно 
воює, збирає гроші на армію і намагається запустити нові бізнес-
проекти. Ці дві країни ведуть безкомпромісну боротьбу в умовах 
тотальної байдужості маси.  

Проблема в тому, що нова Україна ще не запропонувала своєї 
альтернативи – смислової, організаційної, політичної. Позиція ж 
основних політичних гравців дуже часто зумовлює їх позиціо-
нування і артикуляцію будь-яких відмінностей (політичних, еконо-
мічних, соціальних, мовних, культурних, релігійних). Іншими сло-
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вами, політичні гравці часто і дуже небезпечно грають на відмі-
нностях у суспільстві і навіть маніпулюють ними як «розколами». 
Починаючи з президентських виборів 1994 року і до Революції 
Гідності, фактори вибору геополітичних орієнтацій, питання феде-
ралізму, історичної пам’яті, проблема надання російській мові 
статусу державної стали своєрідними символічними індикаторами, 
які політичні гравці адресують усталеним синтезам регіональних 
ідентичностей. Більш того, ці регіональні ідентичності стають 
самодостатніми, і сучасні регіональні відмінності в Україні вже 
проходять за принципом «свій – чужий».  

Беручи до уваги історичні чинники розвитку України, регіо-
нальні особливості, типи політичної культури, електоральна свідо-
мість або, як слушно зазначає С. Макеєв, «регіональні специфікації 
соціокультурних відмінностей» [3] мають цілком об’єктивні при-
чини, а спроби, навіть теоретичні, конструювання гомогенного 
середовища є, з нашого погляду, утопічними. Культурне розмаїття, 
культурна мозаїка є величезним надбанням не тільки України, а й 
всього світового співтовариства, адже усі культури є унікальними і 
відображують історію свого народу.  

В Україні об’єктивно існують масиви стійкого накладання 
регіону на політичні симпатії, що, в свою чергу, несе в собі потен-
ційні передумови для протистояння (В.Степаненко), і це відобра-
жає соціокультурно-політичну поляризованість українського сус-
пільства. Звичайно, прихильність окремих груп до певних 
ідеологій, що репрезентують певні політичні сили, є нормою будь-
якого демократичного суспільства. Однак, коли це поєднується з 
фактором регіону, виникає (чи може виникнути) небезпека 
сегментації суспільства – і, більше того, з протистоянням регіо-
нальних еліт, що веде до конфлікту, адже фактор регіону вже 
давно наклався на політичний фактор. 

Можна було б погодитися з думкою Н. Головина, що «Особли-
вість нової соціокультурної реальності в Україні полягає насам-
перед у тому, що наше суспільство перебуває на етапі перелому, 
соціокультурної трансформації і модернізації» [4], якби не обме-
жене значення таких термінів, як «перехідний соціум», «кризове 
суспільство», «транзитність соціокультурних надбань» тощо. Ці 
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терміни мають не тільки обмежене значення, а й характеризують 
тільки окремий стан суспільства з тимчасовими ознаками. Понад 
те, говорити про Україну як транзитну державу/суспільство можна 
тільки теоретично, оскільки транзит, зрештою, передбачає рух, а 
питання «Камо грядеши» (Європейський вибір – це радше меха-
нізм а не мета) для України залишається поки відкритим. 

У сучасному суспільстві «людина водночас взаємодіє з великою 
кількістю розрізнених соціальних груп і агентів соціалізації, які 
пропонують абсолютно різні, суперечливі вимоги, безсистемний 
масив різнорідної інформації, що призводить до дезорієнтації люди-
ни, робить її світогляд фрагментованим, суперечливим, що може 
навіть зумовити втрату ціннісних орієнтирів» [5,с.64]. 

Оскільки статичний аналіз соціологічних досліджень не дає 
повної динамічної картини соціокультурних процесів, ряд дослід-
ників (Е.Афонін, О.Суший та ін.) ще на початку незалежності України 
почали використовувати інструментарій визначення соцієтальних 
характеристик суспільства, що визначаються нелінійними флук-
туаціями або змінами тенденцій соціокультурних процесів. 

Дослідження в рамках моніторингу соцієтальних змін українсь-
кого суспільства (1992–2016) дають змогу відобразити стан 
сформованої соціальної та соцієтальної ідентичності [6]. З точки зору 
авторів, українське суспільство «просувається (принаймні з 2002 р) в 
напрямі нової – соцієтальної ідентичності, яка значною мірою 
забезпечує зростання показників раціональності та інтенціональ-
ності (від 26,4% до 41% та від 17,4% до 49,3%, відповідно) [7], у 
той час як, починаючи з 2006 р., самоусвідомлення громадян 
України позначається зворотними тенденціями, знов стрімко 
почали набирати силу характерні для екстравертної орієнтації на 
емоційність та прагматичність (14,8%, 18,8%), схильність до міфів 
та інтуїції (25%, 20,7%) і намагання перекладати свою відпо-
відальність на зовнішніх суб’єктів [7]. Ці позиції добре ілюструє 
таблиця динаміки психосоціальних змін в українському суспільстві та 
в середовищі державних службовців України (2002–2014). 

Адже сталість соцієтальних характеристик є визначенням ста-
лого розвитку суспільства, а процеси дезінтеграції, в свою чергу, 
супроводжуються розпадом суспільного цілого. Зрозуміло, що це 
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короткочасні соцієтальні тенденції, які, очевидно, мають хвиле-
подібний характер, і передбачити майбутні тренди практично немож-
ливо. Недарма соціологи кажуть, що вони тільки відстежують події, а 
не є Нострадамусами. 

Спробуємо проаналізувати – різними чи подібними є регіо-
нальні соціокультурні особливості населення України, наскільки 
вагомими є маркери регіональних ідентифікацій. 

Таблиця 1. 
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Екстраверсія 19,3 32,7 33,4 35,2 38,9 32,3 36,9 34.4 37.0 34,7 35,8 41.5 45,1 29,7 

Інтроверсія 27,9 17,7 18,6 21,6 20,1 14,4 18,7 17,5 19.7 16,8 18,6 8.2 9,0 14,8 

Амбівалентність 52,8 49,6 48,0 43,2 41,0 53,3 44,4 48,1 43,3 48,5 45,6 50.3 45,9 55,4 

Емоційність 14,6 21,5 23,3 27,2 25,0 13,5 18,8 19,8 19.3 19,7 21,5 14.1 20,0 22,5 

Прагматичність 20,8 12,5 13,5 9,8 10,9 9,5 14,0 15,6 13.5 15,5 15,7 16.4 15,4 8,2 

Амбівалентність 64,6 66,0 63,2 63,0 64,1 77,0 67,2 64,6 67.2 64,8 62,8 69.5 64,5 69,3 

Ірраціональність 12,2 8,9 6,3 8,4 7,9 5,6 6,6 7,2 7.9 9,0 10,7 0.7 5,3 6,8 
Раціональність 26,4 34,2 37,4 39,4 38,3 34,0 41,0 38,7 41.4 39,5 38,0 64.9 51,5 37,8 

Амбівалентність 61,4 56,9 56,3 52,2 53,8 60,4 52,4 54,1 50.7 51,5 51,3 34.4 43,2 55,4 

Інтуїтивність 8,1 23,2 26,5 28,5 29,9 18,6 25,0 23,2 25,2 26,9 25,7 72.7 53,3 37,2 

Сенсорність 12,9 20,6 20,5 21,7 21,0 15,9 20,7 17,6 20.0 17,7 17,9 6.4 4,5 9,8 

Амбівалентність 79,1 56,2 53,0 49,8 49,1 65,5 54,3 59,2 54.8 55,4 56,4 20.9 42,2 53,0 
Екстернальність 7,8 22,2 22,9 25,1 26,3 18,7 23.6 17,8 20.8 19,8 19,2 8.4 8,7 13,5 
Інтернальність 22,5 9,3 9,4 9,5 11,1 6,7 8.5 14,3 11.4 10,6 11,2 47.6 25,4 19,4 

Амбівалентність 69,7 68,5 67,7 65,4 62,6 74,6 67.9 67,9 67.8 69,6 69,6 44.0 66,0 67,1 

Екзекутивність 12,1 9,4 9,5 9,8 8,7 6,1 8.4 7,1 7.8 10,9 10,4 2.1 4,6 6,0 
Інтенціональність 17,4 44,5 46,8 47,8 47,0 42,9 49.3 48,3 51.7 44,6 44,4 78.8 62,8 51,8 
Амбівалентність 70,5 46,1 43,7 42,3 44,3 51,0 42.3 44,5 40.5 44,5 45,2 19.1 32,6 42,3 

 

  Афонін Е.А. Закономірності та особливості української трансформації 
/ Е.А.Афонін, О.В.Суший // Стратегічна панорама. – 2015. – №1. – С. 100. 

 
Стан флуктуації українського суспільства засвідчують і такі 

показники: 
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Таблиця 2. 
Динаміка процесів ідентифікації в українському суспільстві та 

в середовищі державних службовців України (2002–2014) 
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Сучасний модус 
(соцієтальна 
ідентичність) 

21.3 23.1 24.4 25.0 24.7 20.6 25.4 25,3 26.3 24,1 24,3 37.1
8.1 9,3 

Традиційний 
модус (соціальна 
ідентичність) 

12.4 19.7 20.3 22.4 22.8 15.8 19.9 18.3 19.7 20,2 20,6 23.3
2,8 5.0 

СУКУПНИЙ 
ПОКАЗНИК 
ідентичності 

33.7 42.8 44.7 47.4 47.5 36,4 45.3 43,6 46.0 44,3 44,9 60.4
0,9 4,3 

НЕСФОРМО-
ВАНА 

ідентичність 

66,3 57,2 55,3 52,6 52,5 63,6 54,7 56,4 54.0 55,7 55,1 39,6
9,1 5.7 

 

Афонін Е.А. Закономірності та особливості української трансформації / 
Е.А.Афонін, О.В.Суший // Стратегічна панорама. – 2015. – №1. – С. 101. 

 

Традиційно в Україні виділяється від чотирьох до шести регіонів 
(зрозуміло, що «конструювання» регіонів є певним чином умовним). 
Враховуючи, що регіони України мають різний історичний досвід, 
різні типи політичної культури (про це див. Л. Нагорна [8]), 
специфічну електоральну свідомість, для зручності виділимо чотири: 

– Західний регіон (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області); 

– Центральний регіон (м. Київ, Київська, Вінницька, Кіро-
воградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Житомирська, 
Сумська та Чернігівська області); 

– Східний регіон (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Луганська та Харківська області); 

– Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська обла-
сті та Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована). 

Соціологічні та аналітичні матеріали більшістю дослідників 
аналізуються саме під цим кутом зору (А. Колодій, М.Шаповаленко, 
Л.Павлюк та ін.). 
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Для початку розглянемо загальні уявлення один про одного 
мешканців Галичини та Донбасу, а також особливості місцевої 
самосвідомості громадян та певні стереотипи, що заважають взаємо-
розумінню між людьми. Дослідження було проведено кафедрою 
філософії та соціології Луганського національного педагогічного 
університету ім. Т. Шевченка разом з Центром з вивчення суспіль-
них процесів ще у 2000 р. (відстань у 16 років дає змогу розглянути 
динаміку процесів) [Див.: 9]. 

Таблиця 3. 
Уявлення мешканців Луганська про Донбас та Галичину (в %) 
 

Характеристики Донбас Галичина 
Регіон, розвиток якого має слугувати прикладом для 
всієї України 

67,8 12,2 

Глуха культурна провінція 11,0 47,0 
Регіон із середнім рівнем розвитку 51,7 43,7 
Агресивний регіон, що намагається встановити свої 
порядки в усій країні 

11,0 70,2 

Регіон, який намагається захистити власну 
специфіку та право жити в відповідності з власним 
способом життя 

82,7 22,3 

Регіон з сильними сепаратистськими настроями 23,8 48,8 
Регіон, де переважають державники, які відстоюють 
цілісність країни 

37,9 37,7 
 

Як бачимо, основні стереотипи мешканців як Донбасу, так і 
Галичини є дзеркальними (за винятком досить цікавого уявлення про 
регіональних державників на Донеччині), причому, уявлення про 
регіональні особливості також базуються на певних стереотипах від 
«глухої провінції» до «регіону, який має слугувати прикладом для всієї 
України». На чому ж базуються ці регіональні стереотипи? За даними 
Інституту проблем управління ім. Горшеніна, наприклад, від 25 до 38% 
не знають Захід України і свої судження базують на міфах. 71% 
громадян України ніколи не були за кордоном, 47,% мешканців Заходу 
України ніколи не були в сучасній Росії [10]. Отже, практично 
відсутній міжкультурний, міжрегіональний діалог, натомість є 
елементарне незнання. З нашого погляду, це незнання, якщо не штучно 
підтримується політичною елітою задля можливостей політичного 
маніпулювання, то принаймні не перебуває в центрі її уваги.  
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Таблиця 4. 
Уявлення мешканців Дрогобича про Донбас та Галичину (в %) 

 

Характеристики Донбас Галичина
Регіон, розвиток якого має слугувати прикладом 
для всієї України 

17,8 53,8 

Глуха культурна провінція 42,2 15,6 
Регіон із середнім рівнем розвитку 49,8 56,0 
Агресивний регіон, що намагається встановити 
свої порядки в усій країні 

74,5 14,1 

Регіон, який намагається захистити власну 
специфіку та право жити в відповідності з власним 
способом життя 

27,1 68,5 

Регіон з сильними сепаратистськими настроями 69,5 12,8 
Регіон, де переважають державники, які 
відстоюють цілісність країни 

6,2 73,4 

 

Ще більш вагомими для аналізу є уявлення мешканців двох 
регіонів про суть суперечностей між ними та бажані взаємовідносини: 

 

Таблиця 5. 
Суперечності між Сходом та Заходом України (в %) 

 

Уявлення про суперечності Луганськ Дрогобич
Суперечності існують лише між політиками, а на 
рівні населення їх немає 

30,4 37,3 

Суперечності існують як на рівні політиків, так і на 
рівні населення 

48,5 48,8 

Суперечності існують на рівні населення, а не між 
політиками 

5,1 3,6 

Суперечностей не існує взагалі 4,4 1,9 
Важко відповісти 11,6 8,5 

 

Таблиця 6. 
Бажані взаємовідносини між Сходом та Заходом України (в %) 

 

 Луганськ Дрогобич 
Необхідно прагнути згоди через компроміс 74,7 68,0 
Слід прагнути перемоги Сходу над Заходом 9,0 1,7 
Слід прагнути перемоги Заходу над Сходом 2,2 17,6 
Важко відповісти 74,7 68,0 

 

Римаренко С. Індивідуальні та колективні права. Етнополітичний кон-
текст / С. Римаренко. – К.: Світогляд, 2013. – 246 с. 
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Як видно з наведених таблиць, переважна більшість населення 
обох регіонів на питання про «бажані взаємовідносини» вважають, 
що основою взаємовідносин має бути компроміс. Нагадаємо, що ці 
опитування проводилися у 2000 р., натомість, ситуація у Донецьку 
та Луганську сьогодні є діаметрально протилежною.  

У 2006 р. подібне дослідження було проведено Центром 
«Софія». За їх даними, майже половина опитаних (48,1%) вважала, 
що розбіжності між регіонами України зумовлені боротьбою бізнес-
еліт за владу. 14,4% вважали, що це є наслідком боротьби між США 
та Росією за вплив на Україну, і лише 19,7% схильні бачити причини 
«розколу» в розбіжності інтересів мешканців цих регіонів [11]. 

За результатами дослідження 2010 р. у рамках проекту «Україна. 
Схід –Захід: єдність у різноманітті» жителі Донецька позитивно 
ставилися до жителів Львова (79%), а мешканці Львова позитивно до 
мешканців Донецька (88%). 74% мешканців Львова і 51% мешканців 
Донецька погодилися з твердженням, що у мешканців Східної та 
Західної України більше спільного, ніж того, що їх роз’єднує [12]. 

Відповіді респондентів щодо суперечностей ще раз свідчать 
про тотальну недовіру до будь-якої влади, а також про майже 
загальну відчуженість влади від народу. В той же час, майже 
половина респондентів вважала, що суперечності існують як на 
рівні влади, так і на рівні населення. (Варто також звернути увагу 
на те, що ціннісні орієнтації громадян тісно пов’язані і з соціально-
економічним розвитком регіонів). Про які ж «суперечності» чи 
соціокультурні відмінності йдеться? Їх принаймні чотири: мовні 
практики і статус російської мови; геополітичні орієнтири; 
проблеми історичної пам’яті та ставлення до Майдану і, останнім 
часом, ставлення до російської агресії. І все це певним чином 
накладається і на електоральну поведінку.  

Наявність ідентифікаційних відмінностей стосовно певних 
цінностей між жителями окремих регіонів (якщо не брати до уваги 
непідконтрольні території) ще не свідчить про існування розколу між 
ними, оскільки суттєві відмінності у поглядах на одну проблему 
(наприклад, мову чи вектор зовнішньополітичного розвитку) «пере-
криваються» паритетністю або тотожністю поглядів на іншу 
проблему (економічні питання, ідентифікація з певною ідеологією чи 
партією, українською культурною традицією тощо).  
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Проте виникає запитання. Якщо, практично, усі соціологічні 
опитування, починаючи ще з 2000 р., свідчили про наявність «роз-
колів» між політичними елітами у значно більшій мірі, ніж 
«розбіжностей» між мешканцями умовно полярних регіонів, то як 
сталося, що багаторічна регіональна «толерантність» виявилася 
ефемерною? Як сталося, що суспільство поляризувалося, поляри-
зувалися погляди та думки? Відповідей може бути багато, але 
очевидно, що стан війни – є найпотужнішим фактором приско-
рення формування ідентичностей, і в ОРДЛО ми маємо справу з 
формуванням (конструюванням) нової ідентичності, можливо, 
поки що у формі квазіідентичності. Люди розійшлися по різні боки 
барикад. Дедалі меншає тих, хто намагається не визначатися, але й 
вони будуть змушені визначитися. З одного боку, поляризація 
відіграла позитивну роль: маємо єднання нації серед людей, які 
прихилилися до українських цінностей, і вони становлять більшість. 
А з іншого, у суспільстві посилилося протистояння: меншість, яка 
обрала протилежну позицію, стала більш агресивною, готовою 
боротися за свої «неукраїнські» цінності. За результатами 
соціологічного дослідження «Особливості свідомості та ідентич-
ності жителів підконтрольної та непідконтрольної Україні тери-
торій Донецької області», що проводилось українським офісом 
міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut з 30 травня 
по 13 червня 2016 року на замовлення аналітичного центру «Фабрика 
думки "Донбас", в ідентичності мешканців непідконтрольної 
території області відбуваються певні зміни. У той час як українська 
громадянська ідентичність послаблюється, на непідконтрольній 
території області формується спільнота людей, які самоіденти-
фікують себе «громадянами ДНР» (20%) [13]. 

Можна цілком погодитися з думкою М. Степика, який вважає, 
що «останні події показали ідеологічність жителів Сходу України, 
багато яких вважають Україну тимчасовим непорозумінням з часів 
розпаду СРСР та вимагають федералізації країни з метою консервації 
своєї «совковості» та перспективи приєднання до «стабільного» та 
«заможного» «русского мира» [14]. Це підтверджують і результати 
соціологічних опитувань (2013 р.). Серед молоді було 20% тих, хто 
хотів би відновити «радянську планову систему» [15].  
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Серед усіх можливих символів, що роз’єднують суспільство, 
мова займає чи не найголовніше місце, а мовна біполярність є пос-
тійним джерелом напруження в українському соціумі. Це усклад-
нюється й політичним маніпулюванням, яке має мобілізувати елек-
торат, що голосує за регіональною чи етнічною ознакою.  

Аналіз соціологічних опитувань дає достатньо показові резуль-
тати. Мовні преференції мешканців Заходу такі: 98% українська мова, 
у Центральному регіоні – українська мова є рідною для 78%, в той час 
як на Півдні та Сході мешканці вважають рідною українську або 
українську та російську, відповідно, 35%,38% та 37% і 34% [16]. 
Серед тих, хто практично не розуміє української мови, найбільше на 
Півдні – 2% та на Сході – 5%. Отже, очевидно, що в будь-якому 
регіоні України відсутні практичні проблеми з розумінням україн-
ської мови. Проблема в іншому. Російськомовна група прагне офіцій-
ного статусу російської мови не тому, що хтось заважає вільно 
вживати російську мову (це, в першу чергу, стосується Півдня та 
Сходу), а тому, що таке визнання дало б символічне підтвердження 
того, що вони в українській політиці значать стільки ж, скільки 
україномовні Центральної та Західної України, і дало б право не 
вивчати й не використовувати українську мову за жодних обставин. 
Це є, власне, політична дія від імені групи. Політична орієнтація, яка 
електорально поляризує Україну, є двомірним «російським чин-
ником», який стосується і офіційного статусу російської мови, й типу 
відносин, які Україна має підтримувати з Росією.  

Причому метафора «війна мов» уже давно ввійшла в дискурс 
про мовну політику. «Етнічні чистки всюди проходять спочатку в 
головах, на полі мов та символів», – нагадує У. Альтерматт [17,  
с. 131]. А аналітична модель, запропонована В. Кімлікою, побудо-
вана на тому, що дебати про регіональні мови ніколи не бувають 
дебатами тільки про мови. Мовні групи перебувають під мобілі-
зуючим впливом партій з тим, щоб домагатися самоврядування. 
Для міноритарних мовних груп визнання їхніх мов стає символом 
визнання їх як «національних», що, з їхнього погляду, має потен-
ційно далекосяжні наслідки. Домагання захисту мов та культур 
таких груп за цією логікою сприймаються як зазіхання на тери-
торію та на самовизначення на цій території, можливо, у формі 
сецесії. В моделі В. Кімліки існує причинний двосторонній зв’язок: 
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мовні групи виступають за територіальне самоврядування задля 
захисту мови і культури і, навпаки, національні меншини нама-
гаються зберегти мову як одну з умов, необхідних для отримання 
самоврядування [18, с. 5–6]. Сподіваємося, що ця аналітична 
модель не стосується принаймні сучасної України. На нашу думку, 
можливими варіантами розв’язання проблеми соціокультурної 
біполярності в Україні можуть бути такі: 

1) поступова, але послідовна українізація російськомовної групи; 
2) закріплення регіональних соціокультурних відмінностей; 
3) різке загострення регіонального протистояння в Україні з 

наступною інтернаціоналізацією цього конфлікту і можливим розко-
лом Української держави.  

Наразі ми маємо справу відразу з реалізацією декількох моде-
лей, і необхідно пам’ятати, що сфера мовної практики і мовна полі-
тика повинні перебувати у стані взаємних поступок і компромісів. 
На цьому наголошує, зокрема, О.Майборода, зазначаючи, що 
«відкинути питання забезпечення прав русофонів неможливо» [19]. 
Тактика тиску, надзвичайного використання апарату державного 
втручання, нехтування почуттями громадян, з одного боку, і групо-
вий радикалізм, з іншого, можуть обернутися величезними втрата-
ми для всіх. 

Іншим маркером регіональних ідентифікацій є зовнішньо-
політичні орієнтації населення України. За даними фонду «Демо-
кратичні ініціативи» та Інституту євроатлантичного співробітниц-
тва, курс на членство України в НАТО (2008 р.) підтримало 53% 
населення Заходу (проти – 21%), Центру – 34% і 39%, відповідно, 
Півночі – 39% і 35%, Сходу – 17% і 50%, та Півдня – 33% і 47%. 
На запитання «Який шлях зовнішньої політики для України є 
пріоритетним» – відповіді також різняться регіонально: на Заході 
відносинам з ЄС перевагу віддають 59% респондентів, з 
Російською Федерацією – 8%, з країнами СНД – 13%; на Сході – 
відповідно, 21%, 43%, 26%, у Центрі – 30%, 24%, 31%. Показовими 
є й відповіді на запитання «Якою має бути політика України 
відносно СНД та Росії?». За поглиблення співробітництва в рамках 
СНД на Заході «за» – 33%, за збереження наявного рівня співро-
бітництва 29%, за вихід з СНД – 23%; на Сході – відповідно, 
69%,16%, 6%, на Півдні – 80%, 11%, 4%, у Центрі – 61%, 18%, 6%. На 
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питання ж про РФ відповіді такі: за поглиблення співробітництва: на 
Заході – 41%, за збереження існуючого рівня співробітництва – 22%, 
за зменшення зв’язків – 26%. На Сході відповіді такі: 78%, 13%, 2%, 
на Півдні – 84%, 10%. 2%, у Центрі – 69%, 15%, 8% [20]. 

Починаючи з 2014 р., за даними Центру Разумкова, відбулася 
суттєва переорієнтація громадян України на співробітництво з ЄС 
та значне зниження підтримки Росії як її інтеграційних проектів. У 
2015 р. 51% громадян України вважали пріоритетними відносини з 
країнами ЄС, тоді як відносини з Росією пріоритетом вважали 11%, 
а за вступ до НАТО проголосувало б 44%, проти 26% опитаних і, 
таким чином, майже половина громадян України підтримують 
євроатлантичний вектор (у 2007 р. за вступ до НАТО готові були 
проголосувати лише 19%, а проти 54%. Характерно, що прихиль-
ники вступу до НАТО переважають на Заході та в Центрі України, 
натомість на Сході, попри неоголошену війну, ще не досягнуто 
переваги позитивного ставлення до цього вектора [16]. 

У самих відповідях немає нічого дивного. Населення Заходу 
та Сходу не тільки по-різному оцінюють зовнішньополітичні 
вектори розвитку держави, можливі джерела зовнішніх загроз, а й 
різні стандарти способу життя (ЕС – РФ), моделі поведінки, 
культурно-ціннісні та політико-ідеологічні відмінності. Ми вже 
згадували стереотипи та майже повну неінформованість населення 
України щодо багатьох аспектів, зокрема, геополітики. Додамо, що 
на питання «Чи підтримуєте Ви євроатлантичну інтеграцію України?» 
позитивна відповідь була дана практично в усіх регіонах. А на 
питання : «Що для Вас є НАТО?» – 27% опитаних відповіли «Війсь-
ковий блок на противагу Росії», і ще 26% – «Важко відповісти». І 
якщо згадати відповіді на запитання щодо виходу з СНД, то ситуація 
взагалі парадоксальна. Формально, Україна не є повноцінним 
членом СНД, а є тільки країною-засновником цієї організації! 
Позитивом є все ж таки те, що за даними моніторингу 2005 р., на 
запитання «Чи вважаєте Ви Україну своєю Батьківщиною?» 90% 
громадян України відповіли «так», і тільки 3% відповіли «ні» (у 
2015 р. 93% та 3,5%, відповідно). Важливою є також та обставина, 
що попри всі складнощі соціально-економічного розвитку України 
кількість прихильників незалежності у 2010 р. (за даними Центру 
Розумкова) перевищує кількість її супротивників в усіх регіонах: 
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від 86% проти 7% на Заході до 46% проти 34% на Сході. 2015 р. 
дав такі результати: за незалежність України віддали б свої голоси 
69% громадян, не підтримали б – 9% [16, с. 6]. Це свідчить про ті 
самі складні соціокультурні процеси, на які впливає багато 
різноманітних, нелінійних факторів, але, порівняно з останнім 
переписом населення, українцями вважають себе 83% респондентів 
(проти 78% у 2001 р), а частка росіян скоротилася з 17% до 9%.  

У той же час, загальнонаціональні ідентичності громадян України 
не дають повної картини без урахування особливостей регіональних 
ідентичностей, які, в свою чергу, мають, як ми вже зазначали, 
дихотомічну структуру. У той же час, дихотомічна картина України не 
відображає культурно-політичні особливості центру країни, яким у 
цьому разі виступає весь масив території країни між крайніми 
полюсами Схід – Захід. Його роль у підтримці громадянської та 
етноконфесійної стабільності важко переоцінити. Центр України і в 
географічному, і в політичному значенні являє собою своєрідну 
прохідну зону між Сходом і Заходом, яка служить своєрідним 
об'єднувачем двох протилежних полюсів, без існування якого конфлікт 
в Україні набув би набагато більш драматичного характеру. Без 
визнання ролі Центру регіональна картина України не несе в собі 
інформації про рухливість кордонів політичних культур і політичних 
лояльностей, поза увагою залишається весь спектр соціально-
економічних, етнічних, конфесійних, мовно-культурних і багатьох 
інших відмінностей між чисельно дрібнішими частинами України. 

Західний регіон: (за даними Центру Разумкова [16]).  
Абсолютна більшість жителів регіону сприймає Україну як 

свою Батьківщину: від 99% в Івано-Франківській області до 95% – 
в Чернівецькій. Переважна більшість (85%) жителів регіону вважає 
себе патріотами України, при чому більшість (52%) – без-
застережно. У Івано-Франківській області – 95% (беззастережно – 
65%), Волинській –87% (57%), Закарпатській – 82% (43%), Львівській 
–87% (51%), Рівненській – 87% (61%), Тернопільській –78% (44%), 
Чернівецькій – 67% (38%). Переважна більшість (85%) жителів 
регіону зараховують себе до української культурної традиції. 
Найбільше – в Івано-Франківській (93%) та Волинській (91%) 
областях, найменше – у Чернівецькій (71%). В інших областях цей 
показник становить: у Закарпатській – 87%, Львівській – 84%, 
Рівненській – 83%, Тернопільській – 82%, натомість більшість (61%) 
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жителів Заходу незгодні з тим, що регіональні відмінності західних 
і східних українців є настільки великими, що їх можна вважати 
двома різними народами. Згодні з цим твердженням 26%. 

Абсолютна більшість (92%) жителів Заходу не хотіли б, щоб 
їхня область вийшла зі складу України і приєдналася до іншої 
держави. Проти такого розвитку подій висловилося понад 80% 
жителів у всіх областях регіону. Так само переважна більшість 
(88%) жителів Заходу не хочуть, щоб їхня область залишилася у 
складі України на правах автономії. Переважна більшість (78%) 
жителів Заходу вважають, що відносини з країнами Європейського 
Союзу мають бути пріоритетним напрямом зовнішньої політики 
для України. Таку думку поділяють більшість жителів у всіх 
регіонах. Проте, якщо в Івано-Франківській (95%), Закарпатській 
(85%) та Львівській (80%) областях таких преважна більшість, то в 
Чернівецькій підтримка становить 54%. 

Більшість (71%) жителів Заходу підтримали б Майдан, якщо б 
ці події відбувалися сьогодні. 17% не підтримали б нікого, і лише 
1% опитаних підтримав би Антимайдан. Стосовно неоголошеної 
війни – більшість (68%) жителів усіх областей вважають, що, перш 
за все, відповідальність за російсько-український конфлікт несе 
Росія. Проте їх кількість значно коливається: від 90% у Івано-
Франківській області до 50% у Чернівецькій. 

Центральний регіон: (за даними Центру Разумкова [16]). 
97% жителів Центру сприймають Україну як свою Батьків-

щину: від 99% у Хмельницькій та Сумській областях до 94% – у 
Чернігівській, патріотами України сприймають себе 81%, а в 
мовному питанні спостерігається певне розшарування. Так, для 
(78%) жителів регіону українська мова є рідною. Проте області 
Центру в цьому питанні не є однорідними. Їх можна поділити на 
три умовні групи, які вважають українську мову рідною: 

1. Понад 90% жителів: Вінницька (98%), Хмельницька (95%) 
та Житомирська (91%). 

2. Понад 70%: Черкаська (83%), Полтавська (79%), Сумська 
(78%), Київська (78%), Кіровоградська (75%). 

3. Понад 50%: Чернігівська (63%), Київ (58%). 
Своєю чергою, близько третини жителів цих регіонів (29% та 

33%, відповідно) рідними визнають і українську, і російську мови. 
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81% зараховують себе до української культурної традиції, близько 
10% – до загальноєвропейської, а від 10 до 13% – до радянської. 

62% жителів Центру не вважають, що регіональні відмінності 
західних і східних українців є настільки великими, що їх можна 
вважати двома різними народами. Згодні з цим твердженням 23%. 
Більшість (93%) жителів Центру не хотіли б, щоб їхня область 
вийшла зі складу України і приєдналася до іншої держави. 
Кількість тих, хто виступає проти цього, становить понад 90% у 
всіх областях, крім Кіровоградської, де таких 86%. 

Більшість (58%) жителів регіону надають перевагу у зовніш-
ній політиці відносинам з країнами ЄС. Підтримують таку думку 
від 67% жителів Києва до 52% Черкаської області. Росію вважають 
пріоритетним партнером від 6% у Полтавській області до 0,3% у 
Вінницькій. 17% жителів Хмельницької області та 11% Черні-
гівської вважають, що варто розвивати відносини з іншими краї-
нами, 11% Сумської – що з іншими країнами СНД. 

Відносна більшість (46%) жителів Центру підтримали б Майдан, 
понад третину (36%) – не підтримали б нікого, лише 3% – Антимайдан. 

Більшість жителів усіх областей Центру, крім Житомирської, 
Чернігівської та Черкаської, де таких відносна більшість, покла-
дають вину за російсько-український конфлікт на Росію. Найбіль-
ше таких у Києві (69%) та Сумській області (62%), найменше – в 
Чернігівській (47%) та Черкаській (41%). У Житомирській, Черка-
ській та Чернігівській областях відносно більше тих, хто покладає 
відповідальність за конфлікт на обидві країни рівною мірою 
(відповідно, 42%, 39% та 37%). 

Південний регіон: (за даними Центру Разумкова [16]).  
Серед жителів Південних областей Україну сприймають як 

Батьківщину від 96% у Миколаївській до 92% в Одеській області, 
68% жителів вважають себе патріотами України, не вважають – 17%. 
У Миколаївській області патріотами себе вважають 81% жителів (не 
вважають –10%), в Херсонській – 68% (9%), Одеській – 61% (24%).  

Для 38% жителів регіону рідною є російська та українська 
мови однаковою мірою. 35% жителів рідною вважають українську, 
20% – російську. Проте між областями регіону є значні відмінності. У 
Миколаївській області більшість (53%) визначають українську 
мову як рідну. 26% – білінгви. Російська є рідню для 21% жителів. 
У Херсонській області частка тих, хто визнає українську мову 
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рідною (42%), та білінгви (41%) поділилися практично порівну. 
14% вважають рідною російську. Відносна більшість (43%) жителів 
Одеської області є білінгвами. Практично однакова кількість жителів 
вважають рідною українську (24%) та російську (23%) мови. Особли-
вістю області є те, що відповідь «інші мови» тут обрали 10% жителів. 

Щодо питання культурної традиції Південний регіон є надз-
вичайно неоднорідним. Більшість (64%) жителів Півдня зараховують 
себе до української культурної традиції, 12% – до радянської, 8% – до 
загальноєвропейської. Найбільше (78%) носіїв української культурної 
традиції у Миколаївській області, що робить її ближчою до 
Центрального регіону. Далі йдуть Херсонська (66%) та Одеська 
(56%). Своєю чергою, в Одеській області найбільше носіїв радянської 
(15%) та російської (5%) культурних традицій. У Миколаївській таких 
9% та 3%, відповідно, у Херсонській – 8% та 2%. До загально-
європейської традиції себе зараховують 9% жителів Херсонської, 9% 
– Одеської та 4% – Миколаївської областей. 

Погоджуються з твердженням про суттєві регіональні відмінно-
сті 33%. Таким чином, розрив між незгодними та згодними є меншим, 
ніж у решті регіонів України. При цьому, думка жителів Херсонської 
області значно відрізняється від думки жителів інших областей 
регіону та країни. Це єдина область в Україні, де більшість (56%) 
жителів вважають, що відмінності західних і східних українців є 
настільки великими, що їх можна вважати двома різними народами. 
Протилежної думки дотримуються лише 20%. 

Мешканці регіону в цілому не хотіли б виходу зі складу 
України. Проте, якщо в Миколаївській (93%) та Одеській (89%) 
областях таких переважна більшість, то в Херсонській – 64%. 
Водночас, у Херсонській області третина (34%) громадян не визна-
чилася з цього питання, а в питанні зовнішньополітичних орієнта-
цій 36% жителів Півдня надають перевагу тіснішим відносинам з 
країнами ЄС. 13% –відносинам з Росією, стільки ж – з іншими 
країнами СНД. Відрізняється і ставлення населення Півдня ло 
Майдану. Більшість (54%) жителів Півдня не підтримали б сьо-
годні ані Майдан, ані Антимайдан. Майдан підтримав би кожен 
п’ятий (20%) респондент, Антимайдан – 5%. Ставлення до російсь-
кої агресії також відрізняється від Центру та Заходу. 48% жителів 
Одеської та 47% Миколаївської областей вважають, що відпо-
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відальними за конфлікт є обидві країни однаковою мірою. 29% 
жителів Херсонської області вважають, що винна Росія, 22% пок-
ладають вину на Україну. 

Східний регіон: (за даними Центру Разумкова [16]).  
92% жителів Запорізької області сприймають Україну як свою 

Батьківщину. В Харківській – 91%, Дніпропетровській – 85%, 
більшість (68%) жителів Сходу вважають себе патріотами України, 
не вважають себе такими – 24%. У Харківській області патріотами 
себе вважають 70% (не вважають – 21%), Дніпропетровській – 69% 
(26%), Запорізькій – 65% (25%).  

У мовному питанні ситуація доволі строката. 37% жителів 
регіону рідною вважають українську мову, близько третини (34%) 
є білінгвами, 26% – рідною вважають російську. Якщо половина 
жителів Дніпропетровської області визначають рідною українську 
мову, то в Запорізькій таких 35%, а в Харківській лише 24%. Своєю 
чергою, відносна більшість жителів Харківської області (41%) 
визначають рідною російську мову. В Запорізькій області цей показ-
ник становить 23%, у Дніпропетровській – лише 15%. 

Що стосується культурної традиції, то більшість (64%) жите-
лів Сходу вважають себе носіями української культурної традиції, 
14% –радянської, 7% – загальноєвропейської та 6% – російської. 
Тут ми знову спостерігаємо незмінну радянську культурну тради-
цію, чи, іншими словами, – радянську соціокультурну ідентич-
ність. Переважна більшість (86%) жителів Сходу не хотіли б, щоб 
їх область вийшла зі складу України і приєдналася до іншої 
держави, натомість 45% жителів не готові захищати країну.  

Ці соціологічні моніторинги підтверджують кілька тез. По-
перше, впродовж принаймні 10 останніх років відбулися зміни в 
соціокультурних ідентичностях громадян України, які мають хви-
леподібний характер від переваги локальної та регіональної 
ідентичності над загальною до зворотного процесу, що спосте-
рігається сьогодні. Порівняно з 2006 р. частка тих, хто ототожнює 
себе з Україною, зросла на 9%, тоді як з регіоном – зменшилася на 
3%. На Заході, Центрі та Сході пов’язують себе з Україною 49%, 
44%, та 43%, відповідно, на Півдні 31%, а локальна ідентичність 
переважає на Півдні та Донбасі – 50% та 44%, відповідно, 
регіональна – на Донбасі – 23%.  



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
302

По-друге, попри те, що переважна більшість громадян сприймає 
Україну як свою Батьківщину і вважає себе патріотом (93% і, порів-
няно з 2006 р., суттєво не змінилася), частка носіїв радянської 
ідентичності хоча й зменшилася, все ж коливається від 0,6% на Заході 
до 4,6% на Сході (2005 р – 2,9%, 2015 р. – 2,1% у цілому по Україні), 
і, як ми вже зазначали, вони є й носіями електоральних настроїв 
(варто пригадати останні вибори до Верховної Ради України).  

По-третє, попри формування певного консенсусу щодо циві-
лізаційного вибору і ознак формування контурів загальнонаціо-
нальної ідентичності залишаються помітні регіональні розбіжності, 
нерозв’язаним є питання взаємовідносин між «материковою Украї-
ною» та тимчасово окупованими територіями.  

По-четверте, далеко не останнє. Залишаються і, подекуди, підси-
люються регіональні інтереси, які являють собою багаторівневу 
структуру, складові якої, хоча й пов’язані, можуть вступати в супереч-
ності між собою [21]. Дослідники давно говорять про особливості 
політичних культур по осях Схід – Захід та Північ – Південь [22.].  

І, нарешті, не слід забувати про те, що «помітну роль, а можливо, 
й визначальну, відіграють регіональні інтереси і цінності, які можуть 
збігатися або ні із загальноукраїнськими. Наявність регіональних 
інтересів зумовлюється конкретними соціально-економічними, полі-
тичними проблемами сучасної України і, залежно від предмета 
дослідження, в основному припускає: 1) інтереси різних соціальних 
груп (професійні, вікові, конфесійні тощо); 2) інтереси політичних 
угруповань регіону, які на відповідному рівні мають представляти 
інтереси груп населення; 3) інтереси регіональної еліти, котра контро-
лює владні структури і прагне інституціонувати свої відносини з 
Центром; 4) інтереси регіонального лідера і його команди, які можуть 
вступати в суперечність з пріоритетами населення» [23, с.51]. Більше 
того, можна говорити про регіональні політичні режими, оскільки 
регіони України розділені на сфери впливу фінансово-промислових 
груп з їх партійними надбудовами – партіями. Понад те, криза 
національної ідентичності характерна і для переважної частини 
українського політичного класу. 

Консолідація українського суспільства, подолання внутрішніх 
суперечностей та негативних стереотипів серед громадян України 
потребують реалізації адекватної державної політики ідентичності. 
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Наявність спільної загальнонаціональної ідентичності українських 
громадян є однією з передумов подолання зовнішніх і внутрішніх 
загроз, життєздатності держави та реалізації національних інтересів. 
Українській державі необхідно сформувати у різних етнічних, релі-
гійних груп ставлення до України як до власної Батьківщини, тобто 
єдиної загальнонаціональної (громадянської) ідентичності. 

Формування загальнонаціональної ідентичності, підкреслюється 
в аналітичній записці Національного інституту стратегічних дослід-
жень, є чинником національної безпеки України. У Стратегії націо-
нальної безпеки України (затверджена Указом Президента України 
від 20 травня 2016 р № 240/216) наголошується, що проблему забез-
печення національної єдності та соборності Української держави 
ускладнює низка негативних чинників, у тому числі ціннісно-світо-
глядне розшарування українського суспільства, яке зумовлюється 
культурно-історичними відмінностями окремих регіонів України і 
поглиблюється внаслідок спекуляцій на цій проблематиці з боку 
певних внутрішньо- і зовнішньополітичних сил, зокрема, екстре-
містського спрямування. Відповідно, одним зі стратегічних пріори-
тетів політики національної безпеки оголошується досягнення 
національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання 
як об’єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, кон-
фесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального 
характеру на основі безумовного додержання конституційних 
гарантій прав і свобод людини і громадянина [24]. 

У той же час, дійсною проблемою є практичне самоусунення 
від розв’язання цих (як до речі, і багатьох інших) проблем голов-
ного політичного гравця – держави. Концепції «національний 
інтерес», «національна безпека» тільки в останній час почали 
активно включатися до державної політики України. Відсутність 
чіткої державної політики консолідації українського суспільства 
заміщується і компенсується саморегуляцією етнополітичних та 
регіональних процесів у країні. Як слушно зауважила М. Шапова-
ленко, «головною умовою досягнення процедурного консенсусу є 
поєднання державних і місцевих інтересів, збалансування загально-
державних і регіональних програм розвитку. Спроможність еліт до 
такої нелегкої праці з вироблення правил гри у вказаних пара-
метрах є також показником якості та кількості владних ресурсів у 
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елітних груп» [25]. З цією точкою зору можна цілком погодитися, 
окрім тези про правила гри. З нашої точки зору, основні політичні 
актори вже виробили певні правила гри, або певний пакт еліт, 
своєрідний регіональний розподіл, «невтручання» на інше поле. У 
свій час Партія регіонів практично контролювала Схід та Південь 
України, СДПУ (о) – Захід, наразі основні фінансово-промислові 
групи мають суттєвий вплив на регіони України (як і на Україну в 
цілому). Це, до речі, цілком кореспондується з існуванням (чи 
співіснуванням) соціально-економічних анклавів, які репрезен-
туються потужними фінансово-політичними групами. Політична 
консолідація, подолання, чи принаймні нівелювання існуючих 
розбіжностей не може бути відділена від необхідності економіч-
ного реформування країни, розвитку повноцінного місцевого само-
врядування, затвердження верховенства права, забезпечення як 
індивідуальних, так і групових прав громадян України.  

Поліетнічність і полікультурність українського соціуму, що 
має досить чіткий регіональний вимір, диктує необхідність най-
уважнішого ставлення до комплексу різноспрямованих ціннісних 
настанов та їхніх політичних проекцій. Розробка ефективної 
стратегії регіональної взаємодії неможлива без врахування наст-
роїв і орієнтацій, у тому числі й глибоко закорінених у просторі 
«колективного несвідомого». 

Регіональна самосвідомість більш виразно виявляє себе у зонах 
прикордоння. У Центрі її імпульси гасяться протилежно спрямо-
ваними політичними інтересами елітних прошарків та боротьбою за 
владу, і, власне, досвід України підтверджує загальносвітову тенден-
цію: регіональна ідентичність може бути закорінена в історичних 
традиціях і міфах, але вона стає тривким конструктом соціальної 
свідомості лише за умови цілеспрямованого вибудовування елітами 
каркасу регіонального співтовариства з власними інтересами й 
символічною системою. На відміну від «земляцької» локальної, 
регіональна ідентичність потребує забезпечення соціальними інсти-
тутами й ЗМІ тривких горизонтальних зв’язків і відповідних вихов-
них механізмів. У своїй основі вона виявляється водночас і продук-
том, й інструментом соціальної мобілізації та політичного керівництва. 

Для України вартісною є перспектива внутрішньої інтеграції на 
засадах громадянського суспільства, шляхи і форми творення якого 
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включають чимало політичних, економічних, правових та культурних 
підходів теоретичного та практичного характеру. Серед них соціо-
культурні параметри становлення в Україні громадянського сус-
пільства, зокрема, крізь призму проблем взаємодії особи, української 
нації та етнічних меншин. На перше місце тут виходить аналіз впливу 
соціокультурного чинника на ці процеси, відпрацювання етно-
культурних чинників, соціокультурних та національно-регіональних 
аспектів їх реалізації. При цьому громадянські права людини мають 
реалізовуватися на рівні міжнародно-визнаних норм, а саме: 

– вилученням будь якої дискримінації за національно-етнічними, 
політичними, релігійними, статевими чи віковими ознаками, надій-
ним законодавчим захистом особистості і гідності громадянина, 
недоторканністю його житла і майна, свободою вибору мешкання, 
пересування, таємницею листування і телефонних переговорів, свобо-
дою слова, преси , інформації; 

– вільною самоідентифікацією людини у її світоглядних та 
духовних інтересах , всебічним захистом громадянських прав з боку 
судових органів та громадянських організацій тощо.  

Упродовж 2005–2016 років у різних аспектах ідентичності 
громадян України відбулися значні зміни. Нині переважна біль-
шість громадян сприймають Україну як свою Батьківщину та 
обрали б її такою за можливості вибору. Більшість громадян пи-
шаються своїм українським громадянством, і ця частка зросла. У 
суспільстві переважає громадянське розуміння української нації, 
яке поєднується з підтримкою необхідності українського культур-
ного компонента – знання кожним громадянином української мови, 
основ історії і культури Української держави. Відбулися принципові 
зміни в геополітичних орієнтаціях громадян. Більшість вважають 
зовнішньополітичним пріоритетом для України відносини з ЄС. Ця 
точка зору переважає в усіх регіонах України, за винятком Донбасу. 
Росія втратила свою привабливість як головного зовнішньополі-
тичного партнера. Більшість громадян підтримують вступ України до 
ЄС. У питанні підтримки вступу до НАТО в період 2014–2015 років 
було досягнуто перелому: ідея вступу вперше за часи незалежності 
України здобула підтримку відносної більшості громадян і більшості 
від тих, хто взяв би участь в уявному референдумі. 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
306

Складні процеси почали відбуватися на підконтрольних Україні 
територіях Донецької та Луганської областей. Наразі можна спосте-
рігати початки процесу пошуку нової ідентичності, на відміну від 
«старої» донецької. Йдеться про формування Слобожанської ідентич-
ності та ідентичності Приазовської. Якщо до початку російської 
агресії Донецька та Луганська області були найбільш внутрішньо 
орієнтовані, а відсоток мешканців з регіональною та локальною 
ідентичністю на Донбасі був найбільшим в Україні, то після 2014 р. 
поступово почало зростання самоідентифікації себе як громадянина 
України. За даними Фонду «Демократичні ініціативи» (жовтень 
2016 р.) понад 2/3 мешканців підконтрольної частини Донбасу в 
першу чергу вважають себе громадянами України [26].  

Підвищення ролі загальнонаціональної ідентичності, порів-
няно з локальною та регіональною, посилення ціннісного став-
лення до своєї країни та самоповаги до себе як до народу, поши-
рення українського національно-культурного компонента ідентич-
ності, в т.ч. на Сході і Півдні, зменшення дистанції між позиціями 
жителів різних регіонів з принципових питань майбутнього країни, 
формування консенсусу навколо європейського цивілізаційного 
вибору й звільнення від ілюзій у привабливості євразійського 
інтеграційного проекту Росії – все це можна вважати ознаками 
формування основних контурів спільної ідентичності громадян 
сучасної української політичної нації, а ідентичність «українець» 
наразі – це радше ціннісна категорія, а не етнічна.  

В Україні поступово починає складатися нова соціокультурна 
реальність, що знаходить своє виявлення у зміні соціальних орієн-
тацій, ідеалів, у переоцінці цінностей (хоча особисті цінності не 
завжди зумовлюють моделі поведінки), зростанні ступеня свободи. В 
той же час, у формуванні соціокультурної ідентичності зростає вага 
ірраціональних чинників (міфи, стереотипи, вплив пропаганди) зі 
значним посиленням закордонного впливу, в першу чергу з боку 
Росії, що використовує засоби маніпулювання громадською думкою 
задля нав’язування чужої соціокультурної ідентичності. Вплив 
російської пропаганди має суттєвий вплив на громадян України. 
Згідно з опитуванням КМІС Індекс результативності російської 
пропаганди також має суттєві регіональні відмінності. Найбільше 
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російська пропаганда впливає на Харківську область – 50%, на 
Донецьку (неокупована територія) – 45%, Одеську – 43%, Херсонську 
та Миколаївську – 29%, Дніпропетровську – 28%, м. Київ – 19%, 
Північ – 19%, Центр – 18%, Захід – 12% [27].  

Але не тільки пропагандистські інструменти впливають на 
ідентичності. Українська політика ідентичності наразі є ексклю-
зивною, а має йтися про її інклюзивність, адже ідентичність відторг-
нення та ідентичність самоствердження – це діаметрально протилежні 
речі. Зрештою, бути українцем – це не обов’язок, а честь. 

На початку ХХІ сторіччя в Україні є можливість, прямуючи 
в руслі цивілізаційних тенденцій, ще раз осмислити власний до-
свід понад 25 років незалежності. Головними ж завданнями дер-
жави мають бути збереження єдності і територіальної цілісності 
країни, розумна децентралізація влади, розширення повнова-
жень органів місцевого самоврядування, реальне забезпечення 
прав і свобод людини.  

Розвиток регіонів, нормалізація взаємовідносин між центром та 
регіонами, міжрегіональне співробітництво – ефективний засіб 
територіальної, політичної, духовної єдності України, бар’єр на 
шляху до дезінтеграції. Але це можливо тільки за умови доброї волі 
та зусиль політичного істеблішменту та ГромадянУкраїни.  

 

Висновки та пропозиції 
 

1. Вважати за необхідне прийняття Концепції державної етно-
національної політики з визначенням механізмів її функціонування. 

2. Розробити Концепцію гуманітарної безпеки України. 
3. Створити цілісний, конкурентоспроможний український 

інформаційний простір з урахуванням інформаційної війни Російсь-
кої Федерації, відновити державний контроль за інформаційним 
простором підконтрольних та тимчасово окупованих територій. 

4. Реформуючи адміністративно-територіальний устрій (де-
централізацію), відрегулювати взаємовідносини центр – регіони, 
посилити міжрегіональну соціокультурну взаємодію. 

5. Забезпечити умови для створення конкурентоспроможного 
українського культурного продукту, актуалізації національної куль-
турної спадщини. 
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6. Розробити механізми посилення (особливо в російсько-
мовних регіонах) ролі української мови, в тому числі з цільовими 
аудиторіями. 

7. Розширити міжособистісні контакти на міжрегіональному 
рівні (студенти, викладачі, науковці тощо). 
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РОЗДІЛ VIII. 

ЕТНОПОЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА РОЗВИТКУ 
ПОГРАНИЧЧЯ 

 
Перманентне геополітичне «розпуття», на якому перебувала 

Україна через відсутність національного консенсусу, ідеології 
інтеграції до європейської та світової спільнот, призвело до відста-
вання від передових держав світу. Саме зараз країна перебуває у 
стані багатомірного зламу, зазнавши найтяжчих та найбільших 
втрат за часів незалежності. Наша держава проминула точку 
неповернення на певному етапі розвитку, але перебуває в площині 
зробленого цивілізаційного вибору. Соціокультурні матриці життя 
мають яскраво виражений лімітрофний характер, актуалізується 
вплив наявних «територій-протоків» між «цивілізаційними плат-
формами», для яких характерна порушена «спадкоємність традицій 
і традиційні форми самоідентифікації населення» [1].  

Сучасні трансформаційні процеси спричинили формування 
ареалів пограниччя, які знаходяться на кордоні поділу культур і 
держав. Прикордонні ареали займають особливе місце в ментально-
географічній картографії: з одного боку, вони є периферією країни, 
але, з іншого, вони стають центром особливого регіону, процеси в 
якому визначаються чинником кордону. Феномен пограниччя 
полягає в тому, що в його просторі взаємодії виникають нові фор-
ми солідарності спільнот, формуються транскордонні соціокуль-
турні мережі, в яких пограниччя – умова та чинник необхідної 
кооперації. У прикордонних територіях відбуваються процеси «на-
шарування» різних соціокультурних маркерів, що впливає на їх 
«привілейований» статус, забезпечує можливість різного роду 
комунікацій. Пограниччя з елементу просторової організації перетво-
рюється на чинник впливу, забезпечуючи нову якість розвитку 
пограничного соціокультурного простору. Символічна переінтер-
претація кордону, на думку О. Фісуна, дозволила вийти на 
розуміння того, що «кордон – це не просто край, рубіж певного 
географічного простору, території, а певний край простору влади, 
тобто території, стратифікованої за допомогою владних техноло-
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гій, а з іншого боку, це зона дотику, перетину, накладання часто 
різнотипних просторів і зіткнення структур влади» [2, с. 5].  

У вітчизняній гуманітаристиці фактор пограниччя (порубіж-
ності), який зумовлює особливості соціокультурних трансформацій 
у регіонах, не часто береться до уваги. Однак на пограниччях, в 
зоні різних геополітичних і культурних впливів, формується 
особливий феномен «серединної культури». На жаль, суспільство 
не повною мірою усвідомлює ризики, пов’язані з існуванням у 
прикордонних ареалах різних ментальностей, культурних наста-
нов, поведінкових стереотипів. Образ ворога, породжений нездат-
ністю зрозуміти «іншого», призводить до його «відторгнення» та 
поляризує соціум. Пограниччя як специфічні простори, створені 
близькістю реальних чи умовних кордонів і за таким розташу-
ванням менше прив’язані до центру, завжди були предметом уваги 
істориків, соціологів та й економістів. Нового звучання теорія 
пограниччя набула у контексті регіональної історії та соціальної 
психології. Аргументами на користь дослідження пограниччя як 
соціокультурного феномену із власною регіональною ідентичністю 
стали наявні в ному процеси взаємотяжіння та взаємовідштов-
хування культурних традицій, символічних систем, відторгнення 
«чужих» ціннісних матриць. Як виявилося, цим зонам притаманна 
особлива система (шкала) взаємодії між «своїм» і «чужим». Межі 
цієї взаємодії не тотожні, не збігаються із територіальними кордо-
нами або демаркаційними лініями. Ось чому відповідь на питання 
про те, чому «кривавими землями» (термін Т. Снайдера ) стали у 
ХХ ст. саме ті регіони, які опинилися у просторі між двома тоталі-
таризмами (у контексті з досвідом двох світових воєн), цікавить 
зарубіжних і вітчизняних науковців. 

Трансформаційні процеси охопили й пограничні регіони: розши-
рилися можливості суб’єктів, зросла інтенсивність міжгрупових 
контактів, посилилася культурна взаємодія. Для субєктів пограниччя 
вельми актуальним стало усвідомлення локальної ідентичності. 
Внаслідок мобільності соціуму на пограниччі збільшилася спокуса 
«запозичити» модель «іншого», «чужого» суспільства. А це спри-
чиняє деформацію традиційних маркерів ідентифікації.  

Здебільшого пограниччя розглядаються як стиковий культурний 
простір, в якому культури взаємодіють за алгоритмом: зіткне-
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ння/конфлікт/ сусідство/контакт [3]. Пограниччя – своєрідний «міст» 
між цінностями своєї культури та культур, які функціонують у центрі. 
На цій основі виникає своєрідна ідентичність пограниччя і регіо-
нальна субкультура, що має, за Є. Свенхом, особливу філософію та 
ідеологію «приватної вітчизни» [4, с. 72]. Описуючи феномен 
ідентичності, Р. Дарендорф зазначає: «Для більшості людей одно-
рідність означає належність, батьківщину» [5, c. 165]. Просторова 
ідентичність батьківщини (території, ареала) формується з ідентич-
ностей етносів, релігій та соціальних верств, які активно взаємодіють 
між собою, створюючи нові матриці культури. 

Аналізуючи культурні пограниччя, О. Сухомлинов зазначив: 
«Контакти між представниками різних національностей, незалежно 
від типу адміністративно-географічних та соціальних кордонів, 
створюють культурні простори, розмір яких залежить від інтен-
сивності контактів. Саме у таких зонах усі процеси значно приско-
рюються, бо центр не може їх стримувати, пограниччя живе влас-
ним життям. Свобода на периферії завжди більша, ніж у центрі. 
Саме тут формуються майбутні напрями розвитку культури, 
зароджуються культурні зв'язки, нові діалекти та мови, ідейні та 
ідеологічні феномени, що неможливе у середовищі істеблішменту 
центру» [6, c. 15]. На пограниччі може відбуватися відхід від 
локальної регіональної ідентичності задля зближення з носіями 
«іншої» культури на кордоні. Ідентичність пограниччя як ціліс-
ність виникає в точці перетину багатьох ідентичностей: етнічної, 
релігійної, регіональної, національної, історичної, культурної тощо 
– та є їх впорядкованою комбінацією [7, c. 29]. Порубіжна 
ідентичність є тим уявним маркером, який актуалізує кордон як 
символічний простір культур.  

 По-перше, ідентичність пограниччя спричиняє межі, завдяки 
яким відбувається соціокультурна демаркація. Постає проблема 
взаємозв'язку, зіставлення адміністративних кордонів та кордонів 
символічних. По-друге, ідентичність порубіжних соціумів – наша-
рування різноманітних культурних впливів. Вона відтворюється у 
практиках символізації та пам'яті, артикулюючи образи «друзів» та 
«ворогів», звертаючись до національної чи державної ідей або, 
навпаки, руйнуючи їх [8, с. 98]. 

На відміну від ідентичності релігійної, культурної чи етнічної, 
порубіжна ідентичність активно реагує на зміни адміністративних 
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кордонів, на економічні та юридичні трансформації. Сталість пору-
біжної ідентичності можлива лише тоді, коли «культурна межа та 
пов'язана з нею історична пам'ять є значно тривалішою у часі, ніж 
політичні та державні утворення» [9, с. 30]. Зазвичай порубіжна 
ідентичність є відкритою до постійних трансформацій. Як наслідок 
– вплив домінуючих ідеологій у порубіжжі дещо послаблений. 
Польський дослідник Т. Зарицький зазначає: «Враховуючи, що 
регіони, яких зараховують до категорії прикордонь, є зазвичай пери-
ферійними, вони тією чи іншою мірою маргінальні в багатьох 
вимірах, зокрема, економічному та політичному. Отож, «прикор-
донні» наративи можна розглядати як субститути наративу ослабле-
ної національної держави...» [8, с. 96]. Слабкість офіційного 
наративу в порубіжжі зумовлює формування як змішаної ідентич-
ності, із соціокультурних впливів зовні, так і наявність автентичної. 

Українське пограниччя – простір, де питання європейської 
(західної) та проросійської (східної) ідентичності активно артику-
люється в соціумі. Саме ситуація близькості до державного кор-
дону призводить як до несталості, так і до активного конструю-
вання ідентичностей. В умовах конфлікту ідентичностей в українсь-
кому порубіжжі вибудовується модель альтернативної ідентичності. 
В просторі прикордоння особливої ваги набувають ідеологічні 
переорієнтації від норм та ідеології центру, може створюватися 
культурний простір, який вписується в межі кількох цивілі-
заційний моделей та окремих форм ідентичності. Пограниччя та 
культурний полілог набувають мультикультурних цінностей, що є 
альтернативою офіційним, домінуючим дискурсам «центру» [6, с. 
11]. Подолання ліній розмежувань невідворотно означає здобуття 
нового досвіду, зміну власної ідентичності. Мешканці пограниччя 
здатні до зближення з «іншою» культурою, вони більшою мірою 
залежні від «інших», здатні існувати в рамках кількох соціо-
культурних моделей. 

Учені називають такі альтернативи для людини пограниччя: 
повна ідентифікація з домінуючою культурою і втрата власної; 
«ізоляція» – активний чи пасивний опір асиміляції, переважно 
демонстративне несприйняття «чужої» культури; маргіналізація, 
коли людина мириться з «проміжним» станом, відчуваючи себе 
«неорганічною складовою різних культурних традицій» (формула 
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В. Кочан). Найприйнятнішою, за Я. Верменич, є інтеграція: «Це в 
міру гармонійна, "подвійна" ідентифікація як зі старою, так і з 
новою культурними матрицями... Цілі, інтереси й потреби індивіда 
та соціальних груп узгоджуються без втрати ними традиційної 
ідентичності» [4, с. 72]. «Двовекторність співіснування» – взаємо-
дія соціокультурної та регіональної ідентичностей – особливість 
ідентичності особи в пограниччі. Це зумовлює типологію ідентич-
ностей пограниччя: 

- ідентичність, яка ґрунтується на символах кордону як 
закритого рубежу. Пограниччя в цьому разі виступає як «бастіон», 
«останній рубіж», «щит батьківщини»; 

-  ідентичність, формула якої розкривається через символ 
«околиці», через розуміння прикордоння як провінційно-перифе-
рійного; 

-  ідентичність, що спричинена впливом матриці «ворота» – 
комунікація спільнот у межах пограниччя; 

- «кризова ідентичність» пограниччя, яка формується у ме-
жах простору «свій–чужий». 

Можна припустити, що у просторі пограниччя територіальні 
ідентичності здатні ефективно конкурувати з національними. На це 
звертає увагу Г. Коржов: «…інтенсивна міграція, змішування різ-
них народів і становлення міцних територіальних ідентичностей 
можуть призвести до ситуації, коли національний компонент стає 
малопомітним або взагалі нерелевантним у життєвому світі місце-
вих мешканців. Україна, за наявності різнорідних у культурно-
національному, економічному, ціннісно-світоглядному аспектах 
регіонів, не становить винятку» [10, с. 108]. Актуальність проблем 
дослідження пограничних соціумів посилюється штучним роздму-
хуванням політичних проблем співіснування різних територіальних 
спільнот. Платою за сумнівні електоральні дивіденди є руйнівні 
тенденці до регіонального егоїзму, прояви нетолерантності та дезін-
теграція суспільства. 

 Ідентитети на пограниччі зумовлені впливом кількох кор-
донів, перш за все державних, а головне – соціокультурних. Але 
під впливом «ефекту маргінальності» (формула Я. Верменич) осо-
ба пограниччя змушена виробляти новий модуль культурної адап-
тації. В умовах змін соціокультурної ситуації, в тому числі й транс-
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формації суспільства, це спричиняє формування нових кордонів у 
соціумі, призводить до конфлікту «плаваючих» ідентитетів, що 
проявляється у «з’ясуванні відносин», що призводить до наростання 
напруги та визначення «своїх» і «чужих» в ареалі пограниччя. 

Якщо руйнується система традиційних символів і стереотипів, 
що проявляється у формі ідентифікаційної кризи, а державні або 
суспільні інститути не можуть запропонувати замість втраченої 
системи смислів ідей нову, залишається єдиний шлях – створення 
образу «іншого», формування ідентичності за лінією «ми» – не 
«вони». Досліджуючи поняття «чужого», Б. Поршнєв висловлює 
таку думку: «Вони» – це «не ми», як це було раніше, а навпаки: 
«ми» – це «не вони». Тільки відчуття, що є «вони», породжує бажа-
ння самовизначитися стосовно «них», відокремитися від «них» як 
«ми» [11, c. 15]. «Чужий» визначає зовнішні границі «своїх» у 
пограниччі, «межі розуміння ідентичності групи», яка виникла 
унаслідок насильницької зміни складу населення в регіонах 
України. Живучість атмосфери чужості деякі фахівці пояснюють 
саме тим, що у своїй переважній більшості переселенці (на Півдні 
та Сході України) опинилися «в степах України» не з власної волі 
– чого тільки варті розповіді жертв операції «Вісла» (с. Шевченко 
Новоазовського р-ну). Після того, як з великими людськими 
втратами їм вдалося облаштуватися на цих землях, прізвисько 
«бандерівці» на десятиліття замінило їхні імена («Всюди називали 
мене «бандерка» – і в школі, всюди. І по сей день так – чоловік 
нап'ється, і кричить: «Бандерка!») [12]. Тобто, образ «ворога» 
наповнюється конкретним змістом за певних соціальних і 
культурно-історичних умов та сприймається як антипод власним 
цінностям, як «варвар», що несе загрозу людині, культурі. Головна 
функція ворога – «нести подання про те, що є погрозою самому 
існуванню групи. Небезпека, що виходить від «ворога», є потуж-
ним стимулом активізації солідарності спільноти, вона змушує 
людей сильніше, ніж у звичайних ситуаціях, «почувати свою 
близькість, солідарність перед особою реальних або мнимих 
колективних небезпек» [13, c. 559]. Відповідно, проводяться сим-
волічні кордони у власному соціумі: «своє» опиняється поза нами, 
а «чуже» – всередині мого «Я». Саме «чуже», на думку Л. Гудкова, 
сприяє усвідомленню своєї самобутності. Але при цьому зістав-
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лення «свого» та «чужого» може сприяти як зміцненню власної 
ідентичності, так і призвести до її деформації [13, с. 562]. 

Процеси глобалізації позначилися на збільшенні прозорості 
державних кордонів, спричинили виникнення поняття «трансна-
ціональної культури», в межах якого проблема «іншого» постає у 
зовсім новій площині, як мотив суверенізації «чужого». Проте на 
цьому шляху соціуми підстерігає чимало небезпек, перш за все 
тенденція винаходження «іншого» за законами попиту [14,  
с. 115]. Намагання універсалізувати відмінності здатне провокувати 
виникнення дисонансу «ми»/«вони», спричиняти вибудування 
ціннісного самозахисту на основі «відторгнення чужих». За таких 
умов на сприйняття тих чи інших спільнот впливають переконання 
індивіда, система його власних цінностей, символів. Вони 
консервують кордони, які поділяють світ на домени «наш»/«їхній» 
(формула З. Маха), організують простір соціокультурної взаємодії, 
формують власний досвід сприйняття себе через ставлення до 
«іншого». Спільноти сприймають соціокультурні ідентитети як 
уявний кордон між «ми» і «вони», як інструмент дистанціювання. 
Так, матриця «сприйняття/несприйняття» є індикатором іденти-
фікаційних практик та культури суспільства. Дистанція між носіями 
різних ідентитетів може варіюватися від симпатії до ворожості у 
процесі змагання між старими та новими смислами суспільства. У 
кризових ситуаціях повернення до «своєї» ідентичності здатне 
спричиняти протистояння в суспільстві за лінією «своїх»/«чужих».  

Ми стали свідками того, коли за умов змін ціннісних матриць 
суспільства комунікація в ньому будується з відкиданням потен-
ціалу порозуміння, на основі конструкту «ми»/«вони». В пору-
біжжі утворюється специфічна матриця простору відносин, яка 
формується як «своїми», так і «чужими» у стикових зонах культур. 
При цьому найчастіше формується якісно нестійкий перехідний 
континуум, простір, в якому «багатобарвність домінує над єдністю 
й одноманітністю» [15, с. 112]. Гетерогенність порубіжжя здатна 
зумовлювати розбалансованість соціокультурної системи, «зіткне-
ння» традицій, спричиняти негативну ідентичність. Тут з категорії 
«своїх» часто виключаються й ті, для яких регіональна та локальна 
ідентичність не є пріоритетною в системі цінностей. Це призводить 
до проявів визнання/ невизнання та опозиції «ми»/«вони». Ставле-
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ння до інших як до «чужинців» означає наявність кордонів, які 
втілені в цінностях, способах поведінки, традиціях, ментальних 
матрицях. Чіткою демаркаційною лінією ці кордони стають за 
умов «накладання» культурних відмінностей на історичні, ідейно-
політичні, конфесійні та лінгвістичні особливості розвитку спіль-
нот. Незважаючи на зростаючу уніфікацію соціокультурних марке-
рів суспільства, актуалізуються прагнення різних сегментів соціу-
му до збереження традиційних маркерів ідентичності, насамперед, 
культурної.Особистість намагається визначити соціально-куль-
турні межі свого існування, долає межі свого «я», ототожнюючи 
себе з будь-якою спільністю. Такий стан часто виникає за умов 
соціокультурної трансформації в суспільстві. За її умов потенціал 
ідентичності використовується етнічними елітами в боротьбі за 
владу, сприяючи посиленню впливу культурних відмінностей за 
ознакою «свій»/«чужий». Етнічний кордон перетворюється на 
лінію «зіткнення» спільнот, в інструмент «відчуження іншого» та 
дезінтеграції в суспільстві. На основі соціально-перцептивних 
механізмів, що регулюють міжгрупове спілкування, накопичується 
негативна інформація, вибірковість сприйняття, зменшення внут-
рішньогрупових і посилення міжгрупових відмінностей, «генералі-
зація емоцій» за етнічною ознакою, переоцінка культурних 
відмінностей [16, с. 230].Негативні образи, соціальні страхи, взаємна 
недовіра, відчуття незадоволеності, ображена гідність – той «емоцій-
ний розчин», який спричиняє зміцнення кордонів соціокультурного 
простору. Переструктурування внутрішньогрупових і міжгрупових 
відносин, звуження загальних міжкультурних семантичних зон, 
трансформації мотиваційних, соціальних і захисних структур спіль-
ноти спричиняють поглиблення дихотомії «свій»/«чужий», яка 
впливає на організацію соціальних відносин.  

 Зонами ризику є багатокультуральні соціуми порубіжжя. На 
збереження рівноваги в них впливає дисонанс маркерів сприйняття 
«ми»/«вони», а штучно вибудувані кордони між «своїми»/«чужими» 
просторами обертаються ізоляціоністськими настроями, спричиняють 
виникнення дилеми «прийняття/неприйняття» в соціумі. Прагнення 
титульного етносу до закріплення «своїх» цінностей загрожують 
консервацією «я», актуалізацією дихотомії «свої»/«несвої» у просторі 
соціокультурної дистанції. Концепти кордону фокусують увагу на 
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тому, що власне «ми» відрізняється від «вони» мовою, культурою, 
світоглядними стереотипами, традиціями. Ця обставина, вважає  
В. Євтух, змушує з особливою ретельністю підходити до включення 
етнічних маркерів у дискурс інтеракційних поведінкових активностей 
етнофорів [12]. Кордони зумовлюють наявність стереотипів, впли-
вають на геополітичні та статусні уявлення спільнот. Вони зумов-
люють конструювання гібридних ідентичностей, коли регіон постає 
виключно як власна екзистенційна цінність особи. Ідентичність та 
ідентифікаційні процеси в особливих соціокультурних регіонах, 
якими є пограниччя, відбуваються на символічному рівні. Тут ство-
рюється регіональний символічний універсум, формуються транс-
кордонні області, де регіональна ідентифікація домінує над іншою. 

Багатовікова бездержавність і тривале перебування регіонів 
України у складі різних, часто ворогуючих між собою, держав не 
могли не позначитися на колективній свідомості, не вплинути на фор-
мування порубіжної ідентичності. Українське пограниччя (українсь-
ко-польське, українсько-російське, українсько-румунське) становить 
пограниччя культур, спільнот, традицій, цінностей життя. Більшості з 
них притаманний характер реліктових, етнокультурних погранич.  

Водночас пошук спільних соціокультурних сенсів виявляється 
досі проблематичним з огляду на вплив наслідків різноманітного 
історичного минулого, геополітичних факторів, проблеми слабкості 
інститутів громадянського суспільства. Межі розколотості суспіль-
ства зумовлені також особливостями регіонального ландшафту: 
географічними та соціокультурними. За А. Швецовою, має йтися про 
«… особливий історичний ландшафт, котрий стає життєвим світом 
людини….» [17, c. 23]. Ідентифікація з певним ареалом існування, 
визначення регіональної ідентифікації починається з усвідомлення 
культурного хронотопу. Його міцність залежить від рівня 
регіональної свідомості, менталітету соціуму. У випадку пограниччя 
увага фокусується на історичних особливостях регіонального розвит-
ку, на ментальних маркерах формування «кордону регіонів». 

Упродовж століть на українських просторах співіснували 
території, підпорядковані різним державам, що спричинило феномен 
українського «розділення», стан роздвоєної лояльності, дихотомію 
ментальності. Так, А. Міллер звертає увагу на те, що низка ареалів на 
окраїнах імперій (таких, як імперія Романових – Авт.) являють собой 
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«складні пограниччя», де стикалися впливи різних держав [4, с. 89]. 
Питання у тому, якою мірою історичні регіони України відрізняються 
за своїми соціокультурними особливостями. Цікавою є думка  
С. Кандричина: «На територіях, розділених в минулому державним 
кордоном, продовжують специфічним чином функціонувати локальні 
співтовариства, локальна специфіка виявляється, незважаючи на 
довгий період уніфікації цих територій у складі Російської імперії, а 
потім СРСР. Причому регіональні особливості не просто збері-
гаються, а демонструють свою силу, знаходячи втілення в нових 
історичних формах» [18, с. 89]. 

При цьому відмінності у етнічному складі населення регіонів 
(окрім Донбасу) є незначними. Формоутворюючою ландшафт 
порубіжжя становить культурна ідентифікація цого соціуму. Особ-
ливість полягає ще й у тому, що культурні ареали пограниччя 
наявні навіть за дисперсного розселення деяких етноспільнот (в 
Одеській та Хмельницькій областях). Враховуючи просторовий та 
соціокультурний маркери, О. Вишняк виокремлює такі регіони з 
елементами порубіжної культури:  

1. Галичина і Волинь, де українська мова (виключно 
українська – Авт.) домінує, а російська є досить мало поширеною. 

2. Північна та Центральна Україна – Поділля та Полісся 
(українська мова суттєво переважає, але поширена й українсько-
російська двомовність). 

3. Південь та Південний Схід – Нижнє Подніпров'я, Причор-
номор'я та Слобожанщина (переважає російська мова, але поши-
рена російсько-українська двомовність). 

4. Донбас – де російська мова домінує у формі виключно 
російської одномовності. Головними в порубіжних ареалах є від-
мінності за мовою спілкування в родині та культурна само-
ідентифікація громадян [19, c.31]. 

Досить близькою до мовної типології є регіональні особливості 
ідентифікації громадян за культурною традицією: «До якої культури 
Ви належите?» – європейської культури: Захід – 7,5%, Центр – 5,8%, 
Південь –7,7%, Схід – 7,2%, Донбас – 0%; радянської культури: Захід 
– 2,9%, Центр – 6,1%, Південь – 11,5%, Схід – 14,3%, Донбас – 23,9%, 
української: Захід – 84,9%, Центр – 80%, Південь – 64,2%, Схід – 
63,9%, Донбас – 38,4% [19, с. 33].   
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Таблиця 1 

Мова спілкування в сім’ї громадян різних регіонів України,  
%, грудень 2014 – січень 2015* 
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1. Галичина 93,2 5,8 99,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

2. Волинь 66,2 29,5 95,7 0,5 3,7 4,2 0,0 

3. Поділля 39,5 48,4 87,9 1,8 10,1 11,9 0,3 

4. Центр (Порубіжжя) 36,9 40,5 77,1 3,3 19,3 22,6 0,0 

5. Південний 
Захід (Буковина та 
Закарпаття) 

56,9 20,0 76,9 2,2 8,7 10,9 12,2 

6. Полісся (Київська і 
Чернігівська області) 

31,5 35,0 66,5 5,1 28,4 33,5 0,0 

7. Київ 17,5 18,0 35,5 2,0 52,5 64,5 0,0 

8. Нижнє 
Подніпров’я 

9,0 38,1 47,1 4,5 38,3 52,8 0,0 

9. Причорномор’я 4,1 30,9 35,0 4,6 40,5 65,1 0,0 

10. Слобожанщина 0,5 28,0 28,5 2,0 39,5 71,5 0,0 

11. Донбас 0,3 3,5 3,8 0,8 35,0 95,8 0,5 

Україна загалом 29,4 25,7 55,1 7,4 26,7 44,1 0,7 
 

* Складено на основі: Що об’єднує та роз’єднує українців. Опитування 
проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно з соціо-
логічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25 грудня 2014 року по  
15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень у 
11 регіонах України за винятком Криму та Луганської області. Опитано 4413 
респондентів. Похибка вибірки не перевищує 1,8% [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://dif.org.ua/article/shcho-obednue-ta-rozednue-ukraintsiv 
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Таблиця 2. 
Ідентифікація громадян у регіонах з різними  

типами культур, %* 
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1. Галичина 45,5 29,7 1,7 76,7 18,5 3,5 0,3 22,3 

2. Волинь 40,5 21,5 3,3 65,1 22,0 8,5 0,7 31,2 

3. Поділля 44,1 13,6 3,3 61,0 21,7 11,6 2,0 36,3 

4. Центр 32,8 23,5 5,2 61,5 18,5 6,5 0,0 25,0 

5. Полісся 27,9 24,0 5,6 58,5 18,1 8,6 3,8 29,9 

6. Київ 12,3 35,1 7,3 54,7 26,0 84,0 0,5 31,3 

7. Південний Захід 16,2 20,7 10,2 47,1 38,2 5,0 0,2 43,4 

8. Нижнє Подніпров’я 16,8 15,5 5,3 37,6 32,3 16,8 4,8 53,9 

9. Причорномор’я 14,3 14,6 2,5 31,4 31,2 16,6 5,3 53,1 

10. Слобожанщина 13,1 9,8 6,8 29,7 29,7 25,7 5,3 60,7 

11. Донбас 1,5 11,8 2,5 15,8 41,9 18,8 18,8 90,8 

Україна загалом 22,9 19,6 4,4 46,9 12,2 4,9 4,9 44,7 

 

*Складено на основі: Що об’єднує та роз’єднує українців. Опитування про-
ведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно з соціо-
логічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 
2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень у 11 
регіонах України за винятком Криму та Луганської області. Опитано 4413 
респондентів. Похибка вибірки не перевищує 1,8% [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://dif.org.ua/article/shcho-obednue-ta-rozednue-ukraintsiv. 
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Наведене дозволяє припустити, що у більшості регіонів (особ-
ливо в південно-східних – Авт.) наявна подвійна культурна іденти-
фікація – українська і російська. Це спричиняє небезпеки та зумов-
лює труднощі в проведенні культурно-інформаційної політики в 
умовах військового протистояння на Сході країни.  

Результати дослідження також свідчать, що за типами куль-
турних ідентитетів можна виокремити чотири ареали пограниччя. 

1. Галичина – де домінують українсько-європейські культурні 
ідентичності, а слов'янсько-радянські становлять явну меншість. 

2. Центральна та Північна Україна (Волинь, Поділля, Полісся) 
– де переважають українсько-європейські культурні ідентичності, 
але і слов'янсько-радянсько-російська – близько 30% громадян. 

3. Південь та Південний Схід (нижнє Подніпров'я, Причор-
номор'я, Слобожанщина) – де переважають слов'янсько-радянські 
та російські ідентичності над українсько-європейськими, хоча і 
українсько-європейські становлять близько третини громадян. 

4. Донбас – де домінують слов'янсько-радянські культурні 
ідентичності й значну частину становлять ідентичності так званого 
«русского мира». 

Доводиться констатувати, що порушення рівноваги у пору-
біжних територіях здатне викликати напругу та соціальні усклад-
нення. Коли змагання за ресурси переміщується в економічну, 
інформаційну, культурну сферу (як сталося частково на Донбасі), 
виникає загроза державному суверенітету. Процеси на таких 
прикордонних стиках здатні спричиняти відцентрові тенденції роз-
витку, формувати вузли з нерозв’язаних питань. Ось чому в умовах 
трансформації суспільства зони пограниччя є ареалами неста-
більних систем, які перебувають у пошуку власних форм органі-
зації. У контексті з цим з’являються нові чинники відтворення 
внутрішніх кордонів та ліній демаркації, як у територіальному, так 
і символічному вимірі. Результатом цього стає примноження 
образу ворога, негативне сприйняття позитивного соціального 
досвіду. А це здатне зруйнувати рівновагу взаємовідносин між 
«своїми» та створити «жорсткі кордони» в спілкування з «чужими».  

 Пограничні ареали створюють специфічну субкультуру: Буко-
вина, Закарпаття, Слобожанщина, Причорномор’я. Справедливо їх 
назвати «асиметричними суспільствами» (термін Дж. Коулмена), які 
перебувають у нерівноважному стані та під впливом зовнішніх 



Розділ VІII. Етнополітична компонента розвитку пограниччя…       
 

323 

акторів, що створює ризики для існування пограниччя. У просторі 
пограниччя територіальні ідентичності ефективно конкурують з 
національними. Для нас важливим уявляється дослідження особли-
востей розвитку прикордонних регіонів, як простір змінних цінностей 
в умовах різнобічних впливів. 

 Унікальним пограничним простором, на якому зустрічалися, 
формувалися, взаємодіяли як конкуруючі, так і взаємовиключні 
ідентичності, є Слобожанщина та місто Харків. Спробу подивитися 
на цей регіон не як на «степову окраїну Московської держави» зробив 
О. Кравченко. Як прикордонний регіон, Слобожанщина притягувала 
чимало селян і козаків, котрі втікали від релігійного і соціального 
насильства в підконтрольних Польщі регіонах сучасної України. 
Протягом XIX ст. Харків перетворився на важливий науковий і 
культурний центр. В цей час суттєво змінилася етнічна компонента 
населення регіону. У ХХ ст. унаслідок напливу російських пере-
селенців і політики «русифікації» кількість українців зменшилася з 
82,2% до 63%; росіян підвищилася з 17,2% до 33,4% (1959–1989 
рр.). Етнографічний аналіз цього ареалу пограниччя свідчить про 
те, що регіону властива «серединна культура»: традиції і мента-
літет населення не можна визначати або тільки російським, або 
українським [20, с. 20–21].  

Ключовим є питання про те, якою мірою Слобожанщину 
можна вважати українською територією. Т. Журженко вважає, що 
«український» характер регіону оспорюється потужним дискурсом 
мультикультуралізму [21, с. 190]. Регіональні еліти намагалися 
створити компромісну регіональну версію «національної ідеї» [22]. 
Слобожанщина була (пере)винайдена як альтернатива нації, яка 
визначається виключно за етнічними та лінгвістичними крите-
ріями. Але дискурс «мультикультуралізму» не враховує вплив 
імперських претензій на колоніальне панування, нав'язаних Росією. 
Таким чином, специфічна регіональна ідентичність підтверджує 
оригінальний «український» характер регіону.  

Це підтверджують результати дослідження, здійсненого М. Совік 
[23]. Під час інтерв'ю з підлітками вона з’ясувала, що українська мова 
є «своєрідним символом української ідентичності», хоча більшість з 
опитаних спілкується російською. Інші респонденти засвідчували: 
використання російської мови сформувало частину їх «особистої» 
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ідентичності у ширшу східнослов'янську спільноту, а українську 
вважали важливим «символом Української держави». Очевидною є 
відмінність мовної ситуації в Харкові та Луганську. Якщо в 
Луганську спостерігається сильний опір спробам українізації, у 
Харкові, хоча більшість населення і далі використовує російську 
мову, толерантніше ставляться до політики мовної українізації. 

Результати дослідження «Слобожанщина: соціально-культурні 
інваріанти історичного Пограниччя» показало уявлення студентів-
першокурсників харківських вищих навчальних закладів щодо 
асоціацій з Росією, Європою, Україною. Дослідження засвідчили, що 
Росія сприймається як «близька країна, партнер, але як окрема 
держава». Європа асоціюється з «якісними товарами, вищим рівнем 
життя і побуту, як місце, де хотілося б жити». Студенти вважають 
Україну частиною Європи, країною, що «розташована на перехресті 
між Сходом і Заходом, пограниччям між Росією і Європою, 
самодостатньою державою». Відчуття європейськості, мабуть, є тим, 
що робить Харків не стільки регіональним центром, скільки одним з 
епіцентрів культурно-політичної практики в Україні. Певною мірою 
це підтверджує дослідження ідентичності харків'ян, здійснене  
О. Мусієздовим: Харків асоціюється з образами «вільного 
поселення», промислового, наукового, культурного, торгового та 
транспортного центру, «першої столиці» [24]. Тобто, респонденти 
погодилися з пограничним положенням Харкова, як особливого 
регіону зі власною «інформаційно-комунікативною» складовою. 

 Досліджуючи ідентифікаційні процеси у Слобожанщині,  
В. Кравченко застосовує поняття «пограниччя» як альтернативу 
концепту «регіон» та пропонує визнати культурну суб'єктність 
пограниччя, розглядати його як простір співвідношення та збігу 
кордонів (меж): політичних, релігійних, етнічних, мовних тощо 
[25]. Зважаючи на особливості пограниччя як культурного ареалу, 
він пропонує розрізняти модерність та націоналізм, «дзеркаль-
ність» модернізованої але русифікованої Східної та здебільшого 
аграрної, національно орієнтованої Західної України. Дослідник 
вважає, що умовними ознаками Слобожанщини є відкритість, 
неусталеність, рухливість ідентифікаційних моделей. Водночас, 
опонуючи спробам узагальненого маркування регіонів на основі 
електоральної поведінки населення, О. Кравченко пропонує перегля-
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нути саму концепцію національної ідеї, яка б була «позбавлена 
крайнощів історизму й етнізації культурних особливостей і зорієнто-
вана на соціокультурну модернізацію» [26, c. 18]. 

Ризики суспільної амбівалентності спричиняє гібридна, або 
«малоросійська», ідентичність. Після 1991 року проросійськи орієнто-
вана частина місцевих еліт стала використовувати позитивні символи 
радянської доби та російського імперського минулого для конструю-
вання нового образу Харкова як економічно перспективного, багато-
національного (двомовного) і далекого від націоналізму міста[25]. У 
цьому контексті впадає в око амбівалентність міфу «першої столиці», 
що зазвичай асоціюється з політикою українізації та національним 
відродженням 1920-х років, а з іншого боку, робить акцент на успіхах 
радянської модернізації в економіці, міському плануванні та архі-
тектурі й засуджує «насильницьку українізацію». Водночас регіо-
нальні еліти активно просували регіональний бренд «Слобожан-
щина», актуалізуючи історію української козацької колонізації 
Харківщини. Конструкт «Слобожанщина» був своєрідною відповіддю 
на виклики національного будівництва. Однак у деяких контекстах 
цей бренд функціонував як синонім багатовікового українсько-
російського співіснування на одній території. Нагадаємо, що у 2003 
році перший український єврорегіон дістав назву саме «Слобо-
жанщина», у 2004 році Харків був проголошений «столицею 
українсько-російського співробітництва».  

Імперське й радянське минуле Харкова зумовило конструю-
вання його ідентичності на пограниччі культур. Як зазначив  
В. Кравченко, «Харків, розташований в українсько-російській контакт-
ній зоні, є місцем зіткнення національних наративів, історичних міфів і 
політичних проектів» [25, c. 220]. Усе це створило передумови для 
більш плюралістичного «режиму пам'яті», в якому важко виділити 
один домінуючий наратив. Навіть у радянську епоху пам'ять про 
Другу світову війну в Харкові важко піддавалася героїзації, а 
Меморіальний комплекс Слави, створений у 1977 році на місці 
масових розстрілів харків'ян у період окупації, виражав радше 
скорботу, ніж тріумф перемоги. Тенденційність офіційного 
радянського наративу була очевидною для корінних харків'ян, 
серед яких існував жарт про «місто німецької слави». Здача міста 
німцям у жовтні 1941 року, провал радянського наступу під 
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Харковом улітку 1942-го, невдала спроба звільнення в лютому–
березні 1943-го й друга німецька окупація – все це погано впису-
валося в офіційну версію пам'яті про війну. В передостанні два 
десятиліття у Харкові відбувається подальша плюралізація пам'яті 
про війну. Відсутність консенсусу в ідеологічних оцінках Другої 
світової війни – як на національному, так і на регіональному рівні – 
відбилася на особливостях роботи з молоддю: якщо деякі харківські 
школи зберегли музеї воєнної та партизанської слави, то Харківсь-
кий педагогічний університет зробив ставку на відродження тради-
цій українського козацтва. 

Найбільш гострі конфлікти в суспільстві викликали дискусії 
про роль УПА та про постаті С. Бандери й Р. Шухевича, як 
символи «антирадянської» та «антиросійської» ідентичності, що 
поляризує суспільство. В умовах, коли харківські еліти розділи-
лися на «помаранчевих» і «біло-синіх», питання про роль УПА 
стало потужним маркером змагань для мобілізації «свого» електо-
рату. Приміром, в епіцентрі суспільного протистояння опинився 
пам'ятний знак, присвячений воїнам УПА – камінь у Молодіжному 
парку, встановлений активістами Народного Руху. 

Прикордонне розташування Слобожанщини зробило її приваб-
ливим плацдармом для ідеологічної експансії з боку Росії. Харків 
як прикордонний, нестабільний у політичних симпатіях регіон став 
коридором для реалізації проектів, пов'язаних із просуванням 
проросійських версій «політичної пам'яті». Наприклад, на початку 
вересня 2009 року в Харкові відбулася міжнародна конференція 
«Друга світова війна: уроки та значення для України», присвячена 
переважно 70-річчю пакту Молотова-Ріббентропа. Конференція 
була одним із багатьох заходів у широкомасштабній інформаційній 
кампанії Кремля, спрямованій на протидію спробам деяких країн 
Східної Європи поставити на один щабель нацизм і комунізм. 
Офіційним організатором конференції виступив Собор слов'янсь-
ких народів Білорусі, України й Росії, а з українського боку 
спонсором заходу стала Партія регіонів. На конференції було зас-
новано «Антифашистський форум України», в декларації якого 
йшлося: «Ми проти спроб перетворити Україну на нацистський 
заповідник... Антифашистський форум України буде протидіяти 
«помаранчево-коричневій чумі», домагатися усунення від влади 
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всіх політиків, що скомпрометували себе проявами ксенофобії, 
расизму й фашизму». Таким чином, політизація та реідеологізація 
пам'яті про Другу світову війну в Харкові спричинена «розколом 
еліт», розташуванням регіону на геополітичному перехресті, на 
перетині двох протилежних моделей «культури пам'яті». 

Формування пограничної субкультури внаслідок взаємо-
впливу представників різних культурних сегментів відбувається в 
українському Приазов’ї. Проведене В. Слющинським дослідження 
особливостей міжкультурної комунікації населення Приазов’я 
показало, що більшість греків вважають, що вони зберегли свої 
національні традиції (79,2%). Так само вважають росіяни (53,4%), 
серед українців таких 42,4%, німців – 40,6% і євреїв – 37,6%. Неве-
личка частка респондентів усіх етнонаціональних груп вважає, що 
вони зберегли традиції лише в національній кухні, а саме: євреї – 
12,3%; німці – 10,4%; греки – 6,9%; українці – 5,7% і росіяни – 
5,6%. Крім цього, багато представників різних національностей 
вважають, що вони дотримуються національних традицій лише у 
свята: німці (39,9%), українці (37,3%), євреї (25%), росіяни (19,4%) 
і греки (5,5%). Серед тих, що не зберегли національні традиції: 
євреї – 21,1%; росіяни – 20,1%; німці – 7,6%; греки – 7,6% і 
українці – 5,2% [27, c. 47–48]. 

Отже, найбільше зберегли свої національні традиції представ-
ники тих етнонаціональних груп, які проживають компактно, а це 
мешканці сіл та селищ. Дослідження того, наскільки представники 
різних етнонаціональних груп використовують свою рідну мову, 
показали, що основна частина населення регіону, незалежно від 
національної належності та віку, спілкується мовою, прийнятою 
тут – російською. Найбільшу частку становлять меншини, які не 
розуміють рідну мову: євреї – 92,1%; німці – 81,9%; греки – 72,1%. 
Серед українців таких – 64,2%. Звичайно, російське населення 
спілкується російською мовою (93,5%). Спілкуються рідною: серед 
українців – 24,6%; німців – 17,2%; греків – 12,1%; євреїв – 7,8%. 
Ті, хто намагається розмовляти рідною мовою: греки – 19,6%, 
українці – 10,62%. Щодо німців та євреїв, то тут це питання 
взагалі не стоїть. Отже, вплив домінуючої культурної групи на 
культуру інших етносів досить великий. Як результат – наяв-
ність реальних соціокультурних меж комунікативної свободи 
стосовно іншої культури [28, с. 205–210]. 
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Більшість респондентів (64,8%) підтвердила, що зумовлює вжи-
вання певної мови мовне середовище. Думки, що «вибір мови зумов-
люється небажанням відокремлюватися від загальноприйнятої мови», 
дотримується всього 13% респондентів із кількості опитаних. 
Відповідь, що причина полягає в тривалому насадженні російської 
мови в регіоні, підтримали 10,4% респондентів. Крім цього, 1% 
респондентів, представників німецького та українського етносу, 
зазначив, що населення українського Приазов'я «не вміє відстоювати 
національні інтереси». Ще 2,4% респондентів (усіх етносів регіону) 
причину втрати національної мови вбачають у «недостатньому 
вихованні національної гордості», а 4,1% греків і 4,0% євреїв – 
«відірваності від історичної батьківщини». Як бачимо, мовне 
середовище – один із найважливіших чинників, що визначає мову 
регіону, але не можна стверджувати, що саме «російська мова 
опанувала регіон» [27, c. 48].  

На думку абсолютної більшості респондентів (73,1%), відно-
сини між домінуючою культурною групою та культурами меншин 
повинні будуватися на основі рівноправ'я та взаєморозуміння. 
Хоча частина респондентів висловила думку, що повинні бути 
«основні національності і другорядні»: серед німців – 13,8%; 
росіян – 11,1%; греків – 7,6%; українців – 6,2% і євреїв – 2,1%. Не 
мають значення «відносини між домінуючою культурою та 
культурами меншин»: для 29,7% німців, 24,3% греків, 16,6% 
євреїв, 11,8% росіян і 10,4% українців. Унаслідок багаторічних 
кроків щодо утвердження російської як мови міжнаціонального 
спілкування суспільство «переконалося» в тому, що «головною 
нацією в Україні є російська». 

Більшість респондентів підтверджують, що діти у Приазов'ї 
відвідують в основному російські школи – 69,6% всіх дітей 
дорослих респондентів, з них: євреї – 75,3%, німці – 72,2%, 
українці – 64,2% і 64,1% греки. Звичайно, 100% дітей росіян 
відвідують російськомовні школи. Щодо шкіл з українською 
мовою навчання, то в них навчаються лише 11,8% дітей українців 
регіону, 10% греків і 4,1% німців. За даними управління освіти 
Маріупольської міської ради, на сьогодні в регіоні діє 80 
загальноосвітніх шкіл (77 у Маріуполі і по одній в смт. Сартана, 
Старий Крим та Талаковка), в яких навчається 38 464 дітей. Із  
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загальної кількості – 28 шкіл з українською мовою навчання (27 у 
Маріуполі і 1 в Талаковці). Усього школи з українською мовою 
навчання та українські класи відвідують 7150 учнів, що становить 
18,6% від загальної кількості. Щодо грецької мови, то слід 
зазначити, що на сьогодні у школах селищ Сартана та Старий 
Крим є класи з поглибленим вивченням новогрецької мови. Крім 
цього, відкрилися недільні школи: 1 єврейська (150 учнів), 1 німе-
цька (21 учень) та грецька (300 учнів) [27, c. 49]. 

Щодо «домінуючої культури» в регіоні, то більшість респон-
дентів вважає, що такою є російська, а саме: 71,8% українців, 67,3% 
росіян, 67,2% євреїв, 61,8% німців і 56,8% греків. Думку, що домі-
нуючою культурою є українська, підтримало 32,6%, з них: 35,3% 
німців, 15,4% євреїв, 13,4% греків, 12,8% українців і 4,7% росіян. За 
грецьку культуру висловилися: 29,8% греків, 7,1% росіян, 6,5% 
українців, 5,2% євреїв, 2,8% німців, 6,9% євреїв, 5,5% українців та 
4,1% росіян від відповіді утрималися. Крім цього, 15,2% росіян, 5,5% 
українців і 2,6% євреїв вважає, що в українському Приазов'ї домінує 
змішана культура. За домінуючі позиції регіональної культури висло-
вилися 1,4% українців [27, c. 53]. 

Можна припустити, що для українського Приазов'я характерна 
матриця «приазовської культури» з сегментами російської, українсь-
кої і грецької культурної традиції. Нечисленні етноси не мають 
істотного впливу на домінуючу «приазовську культуру». Ця по-
рубіжна «приазовська культура» створює умови для міжкуль-
турної комунікації. 

Підсумовуючи, Б. Слющинський зауважує: «В українському 
Приазов'ї відбуваються складні процеси, які сягають своїми вито-
ками глибоко в попередні етапи розвитку регіону. Переважання 
російської культури призвело до суттєвих змін у ставленні до всіх 
інших етнонаціональних культур. Тому тут у відносинах чи 
взаємодії домінуючої культури та культур меншин можна помітити 
дві тенденції: з одного боку – прагнення до глобалізації культури, а 
з іншого – самоідентифікація «культурних стихій, що розви-
ваються в умовах відродження національної самосвідомості» [27, 
c. 50]. Від того, яким способом така особливість буде підтримана 
державою, залежатимуть вектори його майбутнього розвитку.  
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Цілісний терен пограниччя становить Буковина, яка розміщена 
в зоні інтенсивних етнічних комунікацій. Протягом століть тут 
існував тісний контакт між етносами. Згідно з переписом 
населення 2001 р., на території Буковини проживають близько 75% 
українців, 12,5% румунів, 7,3% молдаван, 4,1% росіян та 1,1% 
інших національностей (поляків, німців, євреїв тощо). Більшість 
румунського населення мешкає в Глибоцькому, Герцаївському та 
Сторожинецькому районах, а молдавського – у Новоселицькому і 
Глибоцькому районах. Представники російського етносу прожи-
вають здебільшого в містах Чернівці та Новодністровськ, крім 
того, є окремі російські села в Глибоцькому та Сокирянському 
районах. Існують села з польським населенням, зокрема, в Сторо-
жинецькому районі, а в с. Красношорі мешкають словаки. Етнічна 
строкатість є особливістю Буковини, яка пояснюється тривалим 
перебуванням її під владою різноманітних держав та наявністю 
сучасного кордону з Румунією і Молдовою. 

Формування своєрідної буковинської культури почалося в  
1774 р., коли Буковина перейшла під протекторат Австрійської 
імперії. Характеризуючи ситуацію, що склалася в регіоні, О. Сухом-
линов стверджує: «...можливо, саме в період Габсбурзького волода-
рювання почали формуватися засади буковинського універсалізму. 
Невизначеність демаркаційного кордону між етнічними групами та 
міжнаціональна комунікація в рамках єдиної суспільної системи 
сприяли розвиткові явища багатомовності та гетерогенності 
культури регіону. Мозаїка чи сусідство культур були причиною 
виникнення специфічного типу пограниччя» [6, с. 123]. 

Слід зазначити, що чинником, який вплинув на формування 
традицій толерантності буковинців, була відсутність жорсткої 
конкуренції в боротьбі за владу і ресурси між представниками 
місцевого соціуму. «Взаємовигідний обмін відбувався не тільки у 
сфері економіки. Навіть у такій традиційно консервативній царині, 
як національна кухня, наявні запозичення», – зазначив дослідник 
Буковини І. Буркут [29, с. 65]. Регіональна специфіка області на 
межі різних культур особливо помітна в мовній сфері. Приміром, у 
Чернівцях більшість мешканців володіла декількома мовами. 
Засобом спілкування поліетнічного населення, насамперед, була 
німецька мова, яка вивчалася в навчальних закладах усієї імперії. 
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Поширеним у місцях проживання етносів-сусідів було знання 
румунської мови українцями й української – румунами. Багато 
мешканців спілкувалися також польською мовою та їдиш. Неза-
лежно від етнічного походження, буковинці прагнули взаємо-
розуміння, що дозволяло підтримувати в багатонаціональному 
середовищі атмосферу співпраці і надавало відчутні позитивні 
результати. На цій основі виникла особлива регіональна культура, 
яка дістала назву «буковинізм» [29, с. 66]. 

О. Добржанський звернув увагу на таку особливу рису «буко-
винізму», як «поліетнічна свідомість». Усвідомлення регіональної 
автономності поступово утвердилося настільки сильно, що напри-
кінці XIX ст. в окремих українських, польських, австро-німецьких 
газетах друкувалися твердження про існування особливого багато-
мовного буковинського народу. Тогочасні мемуаристи, зазначає 
дослідник, неодноразово наводили фразу «Я, буковинець!». Звичайно, 
ствердження про буковинський народ є правдивим, але те, що 
регіоналізм на Буковині був доволі сильним і протистояв націо-
нальним рухам, ослаблюючи їх, – безсумнівний факт. Виховані на 
буковинських традиціях толерантності, українці, румуни та представ-
ники інших національностей не лише намагалися зберегти нормальні 
взаємини між своїми громадами, але й «надавали допомогу окремим 
представникам тих етнічних спільнот, які зазнали в роки війни 
найбільших переслідувань» [29, с. 244]. 

Після проголошення незалежності України на Буковині сфор-
мувалися негативні чинники міжетнічної комунікації, що пояс-
нюється низьким рівнем життя, масовим безробіттям, а звідси – 
пошуком винних. Незважаючи на це, польський учений, буко-
винець за походженням, К. Фелешко вважає Буковину прикладом 
гармонійного співіснування для інших регіонів Європи з її 
інтеграційними тенденціями, мешканцями, котрі відкриті до всіх 
культур. Він стверджує: «Ми – діти краю, який завжди пишався 
відкритістю своїх мешканців до всіх оточуючих його культур та 
мов, а взаємна відкритість усіх нас взаємно збагачує. Такими ми 
були і такими залишимося» [30, с. 294]. Цікавим й те, що емігранти 
з Буковини (німці, євреї, поляки) ідентифікують себе «буковинцями». 
Це свідчить про сформовану регіональну свідомість у межах специ-
фічної регіональної культури. 
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Буковина є не стільки регіоном співіснування культур, скільки 
ареалом міжетнічної взаємодії, перехрестям культурних традицій. 
Міжнаціональна взаємодія в межах єдиної суспільної системи та 
невизначеність демаркаційного кордону між етнічними групами 
сприяли формуванню гетерогенності культури регіону і виник-
ненню різновиду пограниччя. У межах цього пограниччя спосте-
рігається «виразна соціокультурна відмінність за мовним іденти-
тетом». Більшість молдаван і румунів вважають рідною мовою 
мову свого етносу. Однак, багатомовність, діалог культур і толе-
рантність є «визначальними елементами свідомості пограничної 
спільноти Буковини» [6, с. 123–124]. 

У просторі українсько-російського пограниччя заслуговують 
на увагу порубіжні етнокультурні ареали Східної України. Йдеться 
про прикордонні з Росією області, а саме: Донецьку, Луганську, 
Харківську. За класифікацією І. Кононова, вони виникли в процесі 
колонізації регіону [31, с. 13]. Після проголошення Україною 
незалежності в 1991 р. кількість областей, які мають зовнішні кор-
дони, збільшилася, що спровокувало особливість процесу їх само-
визначення. Внаслідок складних політичних процесів формування 
владних еліт, зокрема на регіональному рівні, постало питання про 
те, як саме долучити ці регіони до національного дискурсу. Суттє-
вим чинником впливу став «російський чинник». Усвідомлення Росії 
як «іншого» неминуче стимулювало конструювання образу внутріш-
нього «Іншого». Крім того, стрімке зростання місцевих економічних 
еліт посилило тенденції виокремлення цих областей у політичному 
ландшафті як своєрідної «турбулентної геополітичної зони». Це було 
артикульовано ініціаторами з’їзду депутатів усіх рівнів у 
Сєвєродонецьку ще у 2004 р. Максимально актуалізовано сприйняття 
регіону у названому форматі було під час політичної кризи та 
військової агресії Росії проти України на початку 2014 р. Дослідниця 
східноукраїнських ідентичностей О. Філіппова цей процес визначає 
як перетворення українсько-руського прикордоння на українсько-
російське, підкреслюючи «геополітичне спрямування» [20, с. 16–17]. 
Тобто внутрішнє пограниччя набуває ознак зовнішнього.  

 До українсько-російського пограничного культурно-історич-
ного ареалу належить Луганська область – найсхідніша область, 
яка асоціюється з Донбасом. Вона має спільні кордони з Ростовсь-
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кою, Бєлгородською і Воронезькою областями Російської Феде-
рації. Для розуміння соціально-політичної та культурної динаміки 
в Луганській області важливо зважати на відмінності між її 
південними і північними частинами. Південна є більше урбані-
зованою, що пояснюється її індустріалізованою економічною 
структурою. Вона входить до Донбаського регіону, що охоплює 
російсько-українське прикордоння, але 85% якого розташоване в 
Донецькій та Луганській областях. 

Варто звернути увагу, що в 1990-х рр. у Луганську був 
створений «Демократичний рух Донбасу». Саме тоді виникла ідея 
автономного Донецько-Криворізького регіону як складової об'єд-
наної України в межах УРСР. Упродовж перших років неза-
лежності на тлі погіршення економічної ситуації місцева еліта 
сформувала комплекс політичних вимог: більшої регіональної 
автономії, особливо в економічній сфері, зближення з Росією та 
російськими регіонами, надання статусу державної російській 
мові. Регіональна влада Луганської області активно позиціонувала 
Луганськ як «Східні ворота України». 

Луганська область не має чіткої етнічної або лінгвістичної 
ідентичності [32]. Очевидним є лише те, що населення підтримує 
ліві сили, що стало приводом для формування образу Луганська як 
«Червоного полюсу України». Політику українізації, запропоно-
вану націонал-демократичними силами, місцеве населення сприй-
няло насторожено. Зокрема, в Луганській області в 1991–1992 рр. 
пропорція дітей, що навчалися в україномовних школах, становила 
6,7%, але до 2015 р. ця цифра підвищилася лише до 20%, що 
значно нижче пропорції етнічних українців серед місцевого 
населення [31, с. 80]. У той час як у «русифікованих» регіонах 
використання української мови збільшувалося, наприклад, у Запо-
ріжжі та Донецьку, де 62,9% і 34,5% дітей навчалися українською, у 
Луганську – ця кількість становила 19,7% [20, с. 20]. 

У ландшафті ідентифікації Луганська співіснують російські 
(радянські) й українські символи: державна символіка предста-
влена візуально, а її реклама – російською мовою. На відміну від 
міст, де була знищена російсько-радянська символіка, замінені 
вуличні назви, знесені пам'ятники на честь комуністичних 
«вождів», у Луганську збериглася радянська топономіка. А пам'ят-
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ники В. Леніну та Ф. Дзержинському були складовою культурного 
ландшафту міста [26, с. 21, 23]. 

Однією з характеристик регіону стала бідність культурного 
ресурсу для конструювання регіональної ідентичності. Наслідком 
політичної історії регіону стала політизація мовного чинника. 
Відсутність спільного знаменника в мовному та символічному 
просторі стало причиною особливої актуалізації мовного маркера 
простору українсько-російського порубіжжя.  

 Суперечність між великими можливостями («степова воль-
ниця») і жорсткими обмеженнями («галерна праця») властива 
донецькій ідентичності. Можна погодитися з думкою Г. Куромії: 
«Упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням свободи, і саме 
ця свобода й визначила вкрай брутальну та жорстоку політичну 
історію Донбасу… Приваблений волею й можливостями цього 
прикордонного регіону, тут осідав строкатий люд з усієї країни та 
з-поза її меж, а безжальна економічна експлуатація й міжетнічні 
сутички були частиною повсякденного життя Донбасу» [33, c. 18]. 

Більшість дослідників погоджується з тим, що населення Захо-
ду і Сходу України являє собою відмінні регіональні спільноти. На 
підтвердження цього у сучасному науковому дискурсі з'явилися 
такі поняття: «південно-східна ідентичність», «позанаціональна 
донбаська ідентичність», «донецька ідентичність». Соціокультур-
ний простір Донбасу існує як у контексті регіональних ідентич-
ностей, так і співвідношення та співіснування з національною іден-
тичністю. Він представлений розмаїттям складових, кожна з яких 
потребує свого подальшого неупередженого дослідження, звер-
нення до дискурсу історії, культури, ментальності, історичної пам'яті, 
політики, економіки, соціальної психології, соціального життя. 

Поза сумнівом, Донбас являє собою особливий регіон, який 
сформувався відповідно до історичних тенденцій та закономірнос-
тей розвитку, характерних для пограниччя / фронтиру з його сприйня-
ттям, ставленням та інтерпретацією таких понять, як «кордон», 
«сусід», «свій/інший», «свій/чужий». Кордон з Росією, близькість 
до поліетнічного Кавказу, високий рівень урбанізації за умови 
зосередження в регіоні потужних підприємств, залучення великої 
кількості працівників з різних місцевостей і водночас потужний 
сільскогосподарський потенціал – чинники, що зумовлюють зако-
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номірності історичного та культурного розвитку регіону, менталь-
них особливостей соціуму. 

Головною і досить важливою відмінністю Донбасу є етнічний 
склад його соціуму – високий відсоток російськомовного насе-
лення, яке відрізняється особливостями внутрішніх і зовнішньо-
політичних інтересів. Специфіка регіону є наслідком тривалого 
процесу формування його різноманітної поселенської структури. З 
середини XIX ст. Донбас формувався переважно як індустріальний 
регіон, етнічні процеси у якому певною мірою нагадували «амери-
канський казан» [34, с. 66]. 

Про різне ставлення представників західного і східного 
регіонів до ключових проблем українського суспільства та істо-
ричних подій свідчать результати соціологічних досліджень. 
Такими було дослідження трендових групових ідентичностей та 
ієрархії суспільних лояльностей, яке проводилося з 1994 р. та 
2014 р. у Львові та Донецьку – містах, що виступають певними 
символами регіонів. Відповіді на питання «Якою мірою, на 
Вашу думку, кожна з наступних подій є важливою для розу-
міння історії України?» виявили цікаві і неоднозначні резуль-
тати, про що свідчать наведені дані. «Дуже важливими» респон-
денти вважали такі події: 

- «Київську Русь»: Львів у 1994 р. – 72,7%, у 2014 р. – 83,6%, 
Донецьк у 1994 р. – 77,2%, у 2014 р. – 80,6%; 

- «Козацтво»: Львів у 1994 р. – 74,1%, у 2014 р. – 66,9%; 
Донецьк у 1994 р. – 45,9%, у 2014 р. – 66,9%; 

- «Переяславський договір між Україною і Росією»: Львів у 
1994 р. – 33,4%, у 2014 р. – 54,5%; Донецьк у 1994 р. – 77,7%, у 
2014 р. – 70,5%; 

- «Українську Народну Республіку»: Львів у 1994 р. – 67,5%, у 
2014 р. – 67%; Донецьк у 1994 р. – 23,3%, у 2014 р. – 50, 6%; 

- «Проголошення незалежності України у 1991 році»: Львів у 
1994 р. – 90,4%, у 2014 р. – 97,1%; Донецьк у 1994 р. – 28,0%, у 
2014 р. – 80,2%, у 2016 р. – 87% [35]. 

Було запропоновано оцінити загрози дестабілізації ситуації в 
Україні. Результати відбивають сприйняття мешканцями двох міст 
низки соціогуманітарних питань.  
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 Таблиця 3. 
Відповідь респондентів на питання:  

«Чи існують загрози дестабілізації ситуації в Україні»  
(за шкалою: «немає небезпеки» – «1», «2» та  

«висока небезпека» – «4», «5»)* 

 Львів Донецьк 

 1994 2015 1994 2015 

Війна з Росією 
 

2,77 2,56 1,94 1,90 

Безробіття 4,28 3,66 4,56 3,75 

Мовне питання - 2,55 - 2,68 

Статус росіян в Україні - 2,2 - 3,25 

 

* Складено на основі: «Україні – 20: погляд соціолога» [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/nfjbjrfkrf.htm; Україні – 
25: досягнення та поразки (громадська думка). Опитування проведене Фондом 
«Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» з Київським міжнародним інсти-
тутом соціології з 4 по 19 серпня 2016 року в 110 населених пунктах у всіх 
областях України (за винятком Криму та непідконтрольних територій Луган-
ської та Донецької областей). Похибка вибірки не перевищує 2,3% [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/article/ukraini-25-dosyagnennya-
ta-porazki-gromadska-dumka. 

 

Учасники опитування висловлювали різні точки зору з при-
воду зв'язків, які мають бути пріоритетними у зовнішній політиці, 
проте майже одностайно погодилися з твердженням: «Немає 
значення, якою мовою люди розмовляють, за умови, якщо вони 
підтримують Україну»: у Львові – 85%, у Донецьку – 78,8% [36]. 

Попри виявлені розбіжності найбільш вагомим показником є 
зростаюча цінність незалежності України. На 2013 р. кількість 
прихильників незалежності в регіоні становила 80%, а кількість 
бажаючих об'єднатися з Росією становила менше 15% [37]. 
Незважаючи на спроби «демонізувати» образ Західної України та 
Майдан-2013 в інформаційному просторі Донбасу, опитування 
населення, проведене у квітні 2014 р. Київським міжнародним 
інститутом соціології, засвідчило: більшість населення регіону – за 
збереження Донбасу у складі України і лише 30% – за від'єднання 
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східних областей від України [38]. Актуалізація регіонального 
патріотизму, політизація проявів регіональної ідентичності за 
надзвичайної активності телевізійних медіа використовувалися як 
один із прийомів виборчих технологій упродовж щонайменше 
останнього десятиліття задля перемоги на виборах тієї чи іншої 
політичної сили. Не можна не погодитися з тим, що за активної 
участі мас-медіа Донбас було перетворено на «своєрідний символ 
регіональної ідентичності» (формула Ю. Ніколайця). Суть інфор-
маційної політики деяких ЗМІ виразно проявилася під час 
Євромайдану, вони разом з російськими провели велику роботу, 
щоб переконати в небезпеці Майдану для російськомовного 
населення (лякали націоналістами, бандерівцями, «Братством» 
Корчинського, а згодом «Правим сектором»). 

«Відповідність»/«невідповідність» образних конструкцій 
Донбасу існуючим реаліям заслуговує на особливу увагу. Так 
званий «регіональний патріотизм» став одним із чинників, за допо-
могою якого відбувалася маніпуляція колективною свідомістю, 
творилися нові квазіідентичності зі штучно сконструйованими 
моделями регіональної пам'яті. На тлі маніпуляцій свідомістю 
образ Донбасу, який здавна існує як «перехрестя народів та 
культур», де історична пам'ять втілюється у парадоксальні форми, 
зазнав суттєвих викривлень. 

Спроби представити Донбас українофобським, маргінальним 
регіоном є некоректним. Водночас, інша крайність – намагання 
сформувати образ виключно самодостатнього, економічно потуж-
ного регіону, який «утримує та годує» решту України. Сучасні 
символічні конструкції Донбасу можна розглядати у контексті 
теорії «уявлених спільнот» Б. Андерсона з паралельними векто-
рами конструювання регіональної ідентичності. Політичні конст-
рукти розглядають «донбаську еліту», яка раціонально експлуату-
вала історично сформовану регіональну дихотомію «свій – чужий», в 
електоральному полі. Тобто відбувалося конструювання образу 
регіонального «свого» і негативного «іншого» – «гіршого від свого». 

Особливості конструкту «свій/чужий» в умовах Донбасу зу-
мовлені історично закономірностями формування соціальної струк-
тури регіону. Склалася традиція своєрідного культу «корінних» 
донбасівців, або «робітничої аристократії». Інші – «грачі», не вхо-
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дили в це аристократичне коло. За спогадами П. Григоренка 
(юнацькі роки якого пройшли у Донбасі – Авт.), попри те, що він 
обіймав високу комсомольську посаду, він відчував неприховану 
зневагу до себе як до «нетутешнього» [29, с. 131]. 

Образ Донбасу втілювався у двох протилежних матрицях. 
Одна, «ми – донбасівці!», підкреслювала особливість мешканців 
регіону. Інша, «Донбас – проросійський регіон», формувала образ 
території, негативно налаштованої до «українськості»: культури, 
мови, традицій та ін. 

Нова донбаська ідентичність створювала ілюзорний «фантом 
Донбасу» з метою «накачування» гордості за свій край, відво-
лікаючи увагу суспільства від соціальних проблем, масового безро-
біття, катастрофічного забруднення атмосфери, нищення українсь-
кої культури. Одним з ключових у регіоні стало гасло «Донбас 
годує Україну», як своєрідне продовження радянської міфологеми 
про найпотужніший промисловий центр. Попри реалії сучасної 
фінансово-економічної ситуації, що Донбас є одним із дотаційних 
регіонів (на 2014 р. дотація 180 тис. шахтарів становила 34 млрд 
гривень на рік) [39], у ціннісному полі актуалізуються міфи 
«величного минулого» регіону. 

Звертаючи увагу на ситуацію на Донбасі, на Загально-
українському круглому столі національної єдності у Харкові 17 
травня 2014 р. А. Яценюк зазначив: «Ніколи за 20 років української 
незалежності ні в Донецьку, ні в Луганську не було київської 
влади». Цю думку ретранслював екс-президент Л. Кучма на засі-
данні круглого столу у Миколаєві: «Я десять років був прези-
дентом і можу вам сказати, київської влади в Донецьку ніколи не 
було» [40]. Таке «свідоме безвладдя», врешті-решт, обернулося 
гуманітарною катастрофою для регіону. 

 Дослідження параметрів ідентичностей мешканців Донбасу 
виявили динаміку «радянської ідентичності» у соціумі. Наприкінці 
1999 р. цей показник зменшився вдвічі порівняно з 1994 р. – з 45% 
до 21,5%. У 2014 р. також спостерігалося зниження «важливості» 
цієї ідентичності – близько 10% [41]. На ідентифікацію респон-
дентів за маркером «радянська людина» вплинули перманентні 
кризи передостанніх років, загострення боротьби навколо мовного 
питання, загальний стан дезадаптації соціуму, які час від часу 
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детермінують ситуативне збільшення кількості її носіїв на тлі 
зниження актуальності «радянськості». 

 Загалом, стереотипи, успадковані з часів спільного прожи-
вання українців з росіянами у Радянському Союзі, наклали серйоз-
ний відбиток на перебіг соціокультурного розвитку українсько-
російського порубіжжя. Певна частина соціуму й сьогодні 
ідентифікує себе з неіснуючою державою, а це зумовлює консер-
вацію негативних ідентитетів культурної ідентичності громадян, 
створюючи «парадокси суспільної амбівалентності» (формула  
М. Рябчука) [42]. Можна говорити про реальне превалювання 
локальної ідентичності над регіональною, про існування як західно-
європейського, так і російського поля ідентифікації в суспільстві. 
Тенденція дезактуалізації радянської ідентичності спричинила 
гіпотезу щодо можливості заміни «радянської ідентичності» «російсь-
кою». Однак ця гіпотеза не підтвердилася: кількість респондентів 
Донецька, які ототожнювали себе з росіянами, у 2000–2014 рр. 
становила близько 20% [43]. 

Варіативність ціннісних смислів визначається ставленням 
населення до різного роду символів. Наявність у міському просторі 
Донецька копії московської «цар-пушки», з одного боку, є 
свідченням наявної проросійської орієнтації деяких мешканців. 
Результати соціологічного опитування, проведеного Центром імені 
О. Разумкова, підтвердили, що проросійських прихильників – 
абсолютна меншість. Зокрема, ставилося питання: «Останнім 
часом у деяких місцях учасники мітингів піднімали над адміністра-
тивними будівлями державні прапори Російської Федерації, як Ви 
до цього ставитеся?», оскільки, ставлення до російських триколо-
рів – це маркер ставлення соціуму до приєднання до Росії. Опиту-
вання показало: до «підняття російського прапора» на Сході 
позитивно ставляться лише 10% населення регіону. На Донбасі: 
позитивне ставлення висловили 12%; негативне – 70%. Таким 
чином, більшість населення Донецького регіону не сприймає ідею 
«русского мира» і «лише кожна восьма людина готова вийти з 
«хлібом-сіллю» назустріч російським військам» [41]. 

Варто визнати, що образ Донбасу, у якому вбачали загрозу 
існуванню унітарної України, формувався штучно. Соціологічний 
моніторинг Інституту соціології НАН України (останній у липні 
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2013 р.) підтвердив, що інститут автономії як інструмент та необхідна 
умова для самоврядування регіональних спільнот не є затребуваним. 
А «відцентрові прагнення в українському суспільстві мають емоційне 
забарвлення в умовах стрімких змін політичної кон’юнктури», 
залежать від зовнішньополітичних чинників та є «своєрідною 
реакцією самозахисту в умовах невдоволеності від невирішеності 
питань своєї культурно-цивілізаційної ідентифікації» [29, c.132]. 
Актуалізацію питання автономії респонденти пов’язують з приходом 
до влади «чужих» для регіональних спільнот політичних сил. 

Систему суспільних відносин, атмосферу та менталітет 
Донбасу як зони «російського прикордоння» блискуче описує  
Г. Коржов. Брак культури, тяжка фізична праця, втрата етнічності, 
гнітюча фабрично-заводська система й інші фактори «сформували 
типаж мешканця краю – образ заробітчанина, людини, що не має 
власної історії і традиції, сталих гуманістичних цінностей, особи, 
що була налаштована ставити матеріальні цінності понад ідеальні 
та духовні, що значною мірою викривленими настановами створює 
навколо себе певну маргінальну культуру, яка, з одного боку, є 
суцільним відокремленням тутешніх мешканців від традицій та 
цінностей інших культур, а з другого – ствердженням специ-
фічного виміру існування в площині буттєвої тимчасовості, відчу-
женості людей від творчої праці, влади, культури, історії» [10, с. 
100]. Таким чином, cконструйовано регіональну ідентичність, яка 
серед ієрархії «інших» стала привілейованою. 

Аналізуючи ґенезу регіональної ідентичності Донбасу,  
Г. Коржов зазначає, що посилення регіональної ідентичності в 
1990-х рр. ХХ ст. зумовлювалося «компенсаторною функцією – 
ідентифікація з регіоном заповнила вакуум ідентифікації з 
державою» [10, с. 40]. Внаслідок складних політичних процесів 
формування владних еліт, зокрема на регіональному рівні, постало 
питання про те, як саме «вписати ці регіони в національний 
дискурс». Каталізатором цього процесу став міф про «російський 
чинник». Намагання сформувати образ Росії як зовнішнього «іншо-
го» неминуче стимулювало конструювання внутрішнього «іншого» 
у прикордонних з Росією поясах [20, с. 84].  

Як зазначає Л. Нагорна: «Донбас – найбільш показовий, хоч і 
не типовий приклад регіону, етнічна структура якого не відіграє 
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помітної ролі у соціальній стратифікації» [44, с. 67]. За даними 
Державного комітету статистики станом на 2001 рік: у Луганській 
області українці становили 58%, а росіяни – 39% від загальної 
кількості населення, в Донецькій області – відповідно, 56% та 38%. 
У Харківській області українців мешкало 70%, росіян – 25%, у 
Запорізькій – відповідно, 63,1% та 32,0%, в Одеській –  відповідно, 
62% та 20%, у Дніпропетровській – 79% та 17%, у м. Київ – 82% та 
13%, відповідно [25]. За І. Кононовим, особливістю етнічної 
структури Донбасу є «велике ядерне утворення» – українсько-
російська домінуюча «етнічна коаліція». Це «утворення виникло 
внаслідок зближення ціннісних уявлень українців та росіян, 
формування синтетичних українсько-російських явищ у культурі 
регіону, зламу ендогамного порогу між цими етнічними групами» 
[45, с. 65]. На відміну від Галичини, яка «створила майже герметичне 
щодо України символічне середовище» з акцентом на етнічності, у 
Донбасі головним стрижнем соціальної структури завжди були не 
етнічні, а соціально-економічні ієрархії. Проведене автором опиту-
вання дало підстави стверджувати, що більшість респондентів (як 
українців, так і росіян) визначали населення Донбасу як «особливу 
спільноту людей». Однак більшість українців визначали «український 
характер донбаської спільноти», а більшість росіян – сприймали 
мешканців області як росіян [ 46, c. 14–17]. 

Звертаючи увагу на такі особливості регіону, можна стверджу-
вати, що специфіка культурного капіталу українського Сходу не в 
його «недоукраїнськості», а в тому, що він є транскордонним регіо-
ном. Ареали на стику пограниччя є простором змінних цінностей, 
ідентитетів, які формуються в межах багатокультурних впливів.  

 Серед причин виникнення конструкту «особливої донецької 
ідентичності», на думку В. Головка такі: 

-  світоглядна суперечність («Донецькій ідентичності влас-
тива суперечність між великими можливостями («степова воль-
ниця») і жорсткими обмеженнями («галерна праця»); 

- динаміка місцевих еліт («У Донбасі еліти формувалися 
насамперед за рахунок промислового сектору, соціальні ліфти 
діяли, хоча й у досить обмеженому режимі»); 

- ландшафтно-етноструктурна ідентичність («Провідним склад-
ником донецької регіональної ідентичності є рукотворний промис-
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ловий пейзаж»; «Одним із ключових символів донецької іденти-
чності була шахта, особливо в радянський період»); 

- соціально-економічна ідентичність («Основна соціально-
економічна прив'язка регіону – професія шахтаря, хоч тут розви-
валися й металургійна та машинобудівна галузі. Цей професійний 
образ проходить через усю історію краю,  зберігаючись, зокрема, 
на незмінному з радянських часів гербі міста»); 

- політична ідентичність і ставлення до держави Україна 
(«Установка в рамках донецької ідентичності на здобуття влади в 
центрі...»; «... З внутрішнього погляду, вказана «експансивність» 
виростає з упевненості у власній винятковості й ефективності 
місцевих форм соціального буття);  

- національно-культурна ідентичність («У літературі висвіт-
люються два протилежні підходи. За одним Донбас не є окре-
мішною культурною цілісністю... Іншим екстремумом є теза про 
існування окремої донецької цивілізації»; «...У 2000-х рр. 
"російськомовне" населення вже сприймалося як усталений 
елемент») [47, с. 345–355, 369]. 

Аналізуючи причини подій на Донбасі, В. Євтух зазначає: 
«Що ж до сьогоденного протистояння, то тут спостерігається 
специфічна "етнополітична поведінка" лідерів етнічних груп, які 
виступають за утвердження і вивищення власних інтересів або за 
зайняття своїми етнічними групами кращих ніш у соціально-
економічній, політичній та культурній сфері. Так от, мені здається, 
що в Донбасі реально протидіють два компоненти, один з яких – це 
російський, який активно лобіювався як за часів СРСР, так і 
впродовж останнього двадцятиріччя політико-економічною елітою 
краю. Ці явища цілком підпадають під поняття "етнічного 
партнерства" – коли на всіх рівнях обстоюють корпоративні 
інтереси, "просувають" своїх і формують свою еліту. Коли ж ця 
еліта Донбасу потрапила на найвищий національний рівень, то 
вона використала своє становище для лобіювання інтересів 
політичної та економічної верхівки регіону. Навіть за наявності 
інших етнічних спільнот краю (наприклад, греків) домінантною 
залишалася російська, яка детермінувала систему політичних, 
економічних та культурно-ідеологічних констант регіону» [12]. 
Однак тяжіння більшості української спільноти, у тому числі й 
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політеліти, до демократичних цінностей було домінуючим фактором 
формування свідомості населення України. Саме тому Майдан, який 
дав сильний імпульс демократичним процесам, отримав підтримку 
мешканців усіх регіонів, у тому числі й Донбасу. 

Принципово важливим елементом у моделі пограниччя є 
концепт кордону. Сучасна лімологія інтерпретує кордон як соціаль-
ний, культурний і політичний конструкт [48, с. 93]. В. Колосов 
влучно підкреслює: «... значення кордону в житті людей немож-
ливо зрозуміти без аналізу його ролі в суспільній свідомості, 
самоідентифікації людини з територіями різного рангу (країною, 
регіоном, місцевістю)» [49, c. 45]. Про новий порубіжний тип 
свідомості та нові суспільні відносини, що формують кордони, 
наголошує і Я. Верменич. Вона також говорить про позитивний й 
негативний бік кордонів: з позитивного погляду кордон стимулює 
рухливість та ініціативність, надає можливості діалогу й обміну 
культурними здобутками, а з негативного – провокує постійні 
стресові ситуації, зони напруження і воєнних конфліктів [50, с. 31]. 
Тобто прикордонний простір – соціально-географічна зона, в 
межах якої ефективно взаємодіють культурні, політичні системи 
сусідніх країн і стикаються їхні інтереси. У контексті зі сказаним 
варто зазначити, що збіг культурних кордонів з юридичними 
забезпечує територіальну цілісність держави та соціокультурну 
цілісність суспільства.  

Дедалі більше науковців визнають особливість сучасних 
кордонів, яка полягає в тому, що вони одночасно і розділяють 
держави та народи, і перетворюють прикордоння на центри особ-
ливих регіонів, де формуються нові типи солідарності, свідомості 
та нові соціальні спільноти. Кордон, як зазначає іспанський 
геополітик Х. Пінейро, виступає як частина національної культури, 
індикатор національної ідентичності, елемент концепції націоналізму. 
Люди, що живуть поблизу кордону з іншою державою, завжди 
«демонструють розмиту ідентичність, бо перед їхніми очима два 
шляхи розвитку, дві моделі поведінки, і вони намагаються наслі-
дувати обидві» [4, c. 74]. Отже, культурна подібність приграничного 
соціуму може зводитися не до єднання, співробітництва, а навпаки, до 
бажання демонструвати й акцентувати відмінності, коли з’являються, 
як доречно констатує Д. Горін, нові мотиви у відтворенні кордонів. 
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«Примхливий взаємозв’язок авторитаризму з комерціалізацією кличе 
до життя все нові й нові кордони. Результатом цього взаємозв’язку є 
звуження радіусу довіри, примноження образів ворога …, що здатне 
підірвати не лише діалог з чужими, але й символічні основи відносин 
між своїми» [4, с. 80]. 

В умовах відкритого військового конфлікту в Донбасі 
актуальність маркера ставлення до державного кордону поза жод-
ним сумнівом. Зміни, що відбулися на українсько-російському 
кордоні, є результатом зламу Ялтинської системи міжнародних 
відносин, змусило по-новому поглянути на маркер державного 
кордону. Парадокс полягає в тому, що сучасні державні кордони 
перетворюють пограниччя в особливі регіони, де формуються нові 
спільноти та соціокультурний простір. У цьому просторі кордон не 
сприймається як бар’єр у спілкуванні «своїх»/«несвоїх».  

Конструкт державного кордону, як і кордону в культурі – 
чинник демаркації протилежних символічних просторів. Кордони в 
культурі, за Ю. Лотманом – це об'єктивні утворення, «відпові-
дальні за розрізнення упорядкованого та неупорядкованого» [51]. 
Тривалий час була невизначена проблема делімітації Азовського 
моря та Керченської протоки: для певних політичних сил в Україні 
це означало розкол східнослов’янських народів. 

Т. Журженко чітко вказує, що українсько-російський кордон 
тісно пов'язаний з проблемою національної ідентичності, набуває 
сенсу захисту від «небезпечної відкритості зі Сходу». До набору 
загроз внаслідок незахищеності кордону належать: культурний, 
інформаційний вплив Росії, економічна інтервенція, загроза 
лінгвістичній ідентичності та ін. [52, с. 11]. Безумовно, історико-
культурний досвід східного пограниччя дає підстави констатувати, 
що населення в межах російсько-українського прикордоння зберег-
ло свою культурну карту і відчуває ментальну близькість, що 
підтверджує довготривалість історичних кордонів. Водночас, в 
умовах сучасних трансформаційних процесів соціум наблизився до 
розуміння переваг пограниччя, яке зумовлює створення прикор-
донних об’єднань та транскордонної співпраці. 

 Як сприймається українсько-російський кордон мешканцями 
Донбасу, чи вплинуло на його сприйняття загострення стосунків 
між Україною і Росією? Зазначеним питанням було присвячене 



Розділ VІII. Етнополітична компонента розвитку пограниччя…       
 

345 

дослідження кафедри філософії та соціології Луганського націо-
нального університету імені Т. Шевченка та Центру з вивчення 
суспільних процесів і проблем гуманізму, проведені у 2009–2015 рр., 
яке дозволяє проаналізувати динаміку сприйняття «чинника 
кордону» в Донбасі та Галичині [53; 54]. 

Дослідження показали, що більшість населення східного 
пограниччя вважає, що українсько-російський кордон – це кордон 
поміж «своїми». На їхню думку, це «примарний» кордон, який 
«існує в інтересах влади», а не розділяє «своїх» від «чужих». 

 
Таблиця 4. 

Відповідь респондентів на питання  
«Як би Ви охарактеризували кордон між Україною та Росією 

(мешканцям Галичини – кордон із Польщею)?» (%) 
 

 
Варіанти відповіді 

Луганська 
область 
n=1147 
2009 р. 

Луганська
область 
n=1450 
2013 р. 

Донбас 
n = 748 
2014 р. 

Галичина 
n = 731 
2014 р. 

1. Кордон, що відокремлює
«своїх» від «чужих» 8,5 11,9 10,1 25,7 

2. Кордон поміж «своїми» 
71,8 72.6 66,6 46,8 

3. Інше 
1,7 3,0 6,6 6,8 

4. Важко відповісти 17,3 11,7 16,5 20,5 

5. Відповіді немає 0,6 0,8 0,3 0,9 

 Разом 
100 100 100 100 

 
Майже половина опитаних (47%) галичан українсько-поль-

ський кордон сприймає як «кордон поміж своїми». В Донбасі впев-
нені у тому, що кордон взагалі не потрібен, оскільки українсько-
російський кордон – «між своїми» – 66%. Зіставлення відповідей 
донбасівців і галичан щодо бажаного режиму кордону свідчить: 
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Галичина орієнтована на європейську модель кордону (78%); в 
Донбасі, поряд з європейським баченням – «відкритий для руху 
людей, капіталів та товарів…», для певного сегмента суспільства – 
«цей кордон не потрібен» [31, c. 80]. 

 
 Таблиця 5. 

Розподіл відповідей респондентів на питання  
«Яким повинен бути кордон між Україною та Росією,  

Україною та Польщею?» (% )* 
 

Варіанти відповіді 

Луганська 
область 
n=1147 
2009 р. 

Луганська 
область 
n=1450 
2013 р. 

Донбас 
n=748 
2014 р. 

Гали-
чина 

n = 731 
2014 р. 

1. «Замкненим на замок», із 
контрольною смугою та 
колючим дротом 

2,8 2,3 3,7 1,7 

2. Відкритим для руху людей, 
капіталів та товарів, як у 
Шенгенській зоні 
Європейського Союзу 

38,7 41,3 50,5 77,8 

3. Цей кордон не потрібен 45,1 47,6 33,3 12,0

4. Інше 0,8 0,7 1,8 0,5 

5. Важко відповісти 11,2 7,9 9,7 7,8 

6. Відповіді немає 1,5 0,1 1,0 0,2 
Разом 100 100 100 100 

 
*Дослідження проведене соціологічною службою групи «Рейтинг» з 19 

по 30 листопода 2015 року. Опитано 1200 респондентів віком від 18 років у 
всіх регіонах України (за винятком Криму і Донбасу). Теоретична похибка 
вибірки – 2,3%. 

 
Тобто, соціум прагне не стільки до ліквідації «жорсткого кор-

дону», скільки до можливого економічного та духовного обміну. 
За даними КМІС, у квітні 2014 р. на запитання «Якими Ви хотіли 
би бачити стосунки України і Росії?» 70% опитаних відповіли: 
«Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми держа-
вами – з відкритими кордонами та без віз». Варіант відповіді: 



Розділ VІII. Етнополітична компонента розвитку пограниччя…       
 

347 

«Україна і Росія повинні об'єднатися в одну державу» підтримало: 
12,4% мешканців Донецької; 15,9% Луганської областей [41]. 

Орієнтацію на відкритість кордонів у тій чи іншій формі 
можна пояснити високими міграційними настроями населення. 
Росія – головний вектор трудової міграції для мешканців східного 
прикордоння. Так, 34% респондентів Донбасу зазначили: «Хотіли 
б на тривалий час поїхати за кордон» (51,9% – проти праці за 
кордоном, 14,1% – «важко відповісти на це питання»); 46,6% 
опитаних країною трудової міграції «бачать тільки Росію». 
Міграційні настрої галичан відрізняються: 42,8% – «хотіли би на 
тривалий час поїхати за кордон» (44,3% – не хотіли б, 11,8% – 
зазначили, що їм важко відповісти на це питання). Щодо 
непотрібності кордону (ті, хто перетинав кордон понад три рази) 
висловилися: на Донбасі – 43,5%, в Галичині – 15,9%.  

 Ставлення до відносин між Україною і Росією має також 
регіональні особливості. Для одних: «Росія залишилася близькою, 
важливою країною, з боку якої люди не відчувають небезпеки», що 
демонструють результати опитування КМІС. Страхи та фобії 
Донбасу, насамперед, пов'язані з економічним занепадом, небез-
пеками для життя. Бандитизму в Донецьку побоювалися – 51,5% 
респондентів, краху української економіки – 44,3%, загрози 
громадянської війни – 40,6%, невиплати пенсій і зарплат – 32,4%, 
розриву економічних зв'язків з Росією – 26,7%. В Луганській області: 
краху економіки – 42,7%, розриву економічних зв'язків з Росією – 
36,2%, розгулу бандитизму – 9,8%, загрози громадянської війни – 
28,5%. А головне – щодо «загрози вторгнення російського агресора»: 
«вітали б вторгнення Росії» – позитивно відповіло близько 10% 
респондентів Донбасу; більшість «не втручалась і сиділа б вдома» – 
79% [36]. Як пише І. Кононов, «психологічні комплекси, які 
сформувалися під час київського Майдану – боязнь «Правого 
сектору», «бандер»/«Бендер», спонукали багатьох мешканців регіону 
шукати рятунку в ідеалізованій Росії». У власній країні вони вбачали 
загрозу. Як наслідок, у Донбасі відбувся «збій» української грома-
дянськості, який дослідник назвав «луганським синдромом» [32]. 

На тлі трагічних подій у регіоні відбувається деформація 
сприйняття прикордоння як «кордону безпеки». На запитання «В 
чому проявляється вплив прикордонного розташування області» 
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40% донбасівців вибрали варіант «ближче небезпека військових 
дій» (в Галичині таку відповідь обрало 7,4% респондентів). На 
відміну від Галичини, де міграційні наміри пов'язані передусім з 
економічними чинниками – «Тут немає жодних перспектив для 
нормального працевлаштування», в Донбасі увага акцентується не 
тільки на економічних, але й на соціально-політичних чинниках – 
«Не подобається політичний розвиток країни», «Існує загроза 
війни». Отже, ставлення до кордону з Росією як до «м’якого 
кордону» зі «своїми» залишилося незмінним [36]. 

Зважаючи на останні події в Україні, можна прогнозувати 
суттєві зрушення у сприйнятті мешканцями східного пограниччя 
маркера державного кордону. Можна припустити, що відбудеться 
така диференціація: на територіях, не підконтрольних Україні, – 
посилення думки у непотрібності кордону з Росією; на територіях, 
підконтрольних центральній владі, – позиція щодо встановлення 
«європейського» режиму кордону зі східним сусідом. Цьому сприяти-
ме невизначеність політичного статусу Донбасу. Проект Закону 
України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей» [55] і став-
лення центральної влади щодо подальших перспектив цих тери-
торій передбачає існування «на окремих територіях» регіону двох 
політичних центрів: Київ – Москва / «ЛНР»–«ДНР». Це суперечить 
критеріям кордону як соціального інституту, який задає простір 
функціонування іншим соціальним інститутам і окреслює межі 
полів влади. Такий своєрідний перетин «інституційних порядків 
країн з різними соціально-політичними режимами в умовах 
військового конфлікту між ними спричинятиме виникнення 
кондомініуму східного пограниччя» [56]. Цікаво, що кілька років 
тому ідея такого кондомініуму пропонувалася щодо області Нагір-
ного Карабаху [56]. За словами К. Хаусхофера, такий кондомініум 
є «пограничною аномалією», «областями, які ведуть відокремлене 
життя за межами кордонів» [57, с. 39]. Тобто статус «окремих 
районів» Донбасу призведе, на нашу думку, до виникнення 
«кондомініуму», «протекторату», так би мовити, «асоційованої 
держави» (!) в унітарній Україні. Це спричинить демонізацію 
Сходу як «чужого» та призведе до вибудовування стратегії «внут-
рішньої колонізації», результатом чого стане зміщення лінії 
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східного пограниччя у бік українського ландшафту. А це призведе 
до формування ареалу пограниччя обабіч «лінії розмежування», 
конструювання нових параметрів «ворога», зміщення кордонів 
традиційних соціокультурних ідентитетів: колишні «свої» (громадяни 
України) за лінією нового штучного кордону – маркуються як 
«чужі». Зазначене зумовить уповільнення процесу побудови спіль-
ної громадянської ідентичності.  

Виявлення ступеня «українськості» Сходу та Заходу України 
на основі лише їх електоральних політичних симпатій не є настіль-
ки надійним, щоб можна було схему «двополюсності» країни 
вважати адекватною реальній ситуації. Притаманна українському 
суспільству пострадянськість з її дещо спрощеними уявленнями 
про цінності культури очевидна в західних областях не менше, ніж 
у східних. Культивування «етнічної» екзотики як ознаки націо-
нальної повноцінності є доволі непереконливим аргументом на 
користь Заходу. Рівень його європейськості назагал виявляється 
таким самим міфом, як і суцільна «азіатчина» Сходу. Найбільшою 
проблемою Східної України є брак символічного ресурсу для 
конструювання альтернативної версії національної ідентичності. 
Виробляється специфічне ставлення до «інакшості» – «чужий» 
постійно присутній поруч: від «іншого», «другого», «не свого» – до 
ворога. Ось чому формулу «Схід та Захід разом» можна тлумачити не 
тільки як заклик до єднання, а й як констатацію ментальної невиз-
наченості. Але якщо домінує орієнтація на контакт, то в процесі 
взаємодії «народжуються соціокультурні інновації, здатні збіль-
шувати ресурсний потенціал регіонів по обидва боки кордону» [4, 
c. 90]. Це спричинятиме формування ідентичностей пограниччя, які 
враховують особливості локальної свідомості, коли кордон уже 
сприймається як «коридор», «ворота», а пограниччя усвідомлюється 
як простір соціокультурних контактів і взаємовпливів, взаємозба-
гачення та співпраці.  

Сьогодні, коли частина країни занурилася у стан насильства та 
непередбачуваності, варто подивитися на проблеми регіонів крізь 
призму концептів рубіжності та погранич. Війна на Донбасі 
нагадала нам, що з існуванням особливої культури пограниччя, 
спільнот пограниччя пов’язані наявні ризики національної безпеки. 
Особливо небезпечною виявилася недооцінка стану регіональної 
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свідомості, самопочуття «людини на межі», «людини пограниччя» 
(уведене О. Мартинесом). Ми маємо справу з вираженим соціо-
культурним конфліктом, в якому є ознаки дифузності. За умов руй-
нації єдиного духовного поля різні сегменти соціуму вибудовують 
для себе протилежні бачення моделі держави та й свого місця у цій 
державі. Криза, яка відбувається на Сході країни, є також світо-
глядною. Події 2014 року, зміна матриці влади, анексія Криму 
зробили свою справу – деморалізовані громадяни повірили в 
можливість повторення кримського сценарію в інших ареалах 
пограниччя. У контексті нових загроз національній безпеці, що 
сформувалися внаслідок військової агресії Росії проти України, 
важливим є з’ясування специфіки ідентичності Донбасу, який 
ніколи не був українським. А це важливо для вироблення стратегії 
на шляху до загальноукраїнської консолідації. 

 Дослідження передостанніх двох років показали, що, 
незважаючи на наявність стійких протиріч в українському 
суспільстві, спостерігається поступове зміщення пріоритетів до 
пошуку нових шляхів інтеграції соціуму на ґрунті таких цінностей, 
як взаємна допомога, патріотизм і толерантність. Головним 
об’єднавчим фактором у формуванні загальноукраїнської ідентич-
ності, за результатами загальнонаціонального опитування, яке було 
проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з 
Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 26 червня по 
18 липня 2015 р., виявилися саме патріотичні почуття, показники 
яких зросли: в 2013 р. на патріотизм як чинник суспільного 
єднання вказали 8% населення, а в 2015 р. – 41%. Регіональні 
відмінності чинника патріотизму – доволі великі: на Донбасі 17,5% 
респондентів вважають патріотизм об’єднавчим фактором, на 
Сході – 44,2%, Заході – 46,4%, Півдні – 39,1%, в Центрі – 42,9%. 
Натомість, головним об’єднавчим фактором на Донбасі в умовах 
війни були названі спільні труднощі життя (34,9%), Україна в цілому 
– 29,3%. Прагнення спільно долати труднощі життя: Донбас – 18,3%, 
Україна в цілому – 35,3%. Але, в той же час, об’єднавчий показник – 
віра в краще майбутнє (Україна – 35,4%) на Донбасі також досить 
високий і дорівнює 30,2%. Зокрема, 17,5% респондентів Донбасу 
вважають патріотизм об’єднавчим фактором [58].  
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Проведене соціологічною групою «Рейтинг» у березні 2013 
року опитування додало ще кілька характерних для донбаської 
ідентичності показників. На запитання – «Чого не вистачає 
Україні?» на Донбасі перше місце посіла відповідь: «Україні не 
вистачає сильної руки» (68% опитаних). 14% респондентів на 
Донбасі відповіли: «Не вистачає демократії» [59].  

 Соціологічне дослідження «Динаміка патріотичних настроїв», 
проведене в серпні 2014 року групою «Рейтинг», свідчить, що 
понад 60% жителів Донбасу сумують за СРСР. При цьому, якщо в 
Центрі, на Сході і Півдні впродовж 2013–2014 рр. кількість 
прихильників СРСР зменшилася, то на Донбасі – зросла. Серед 
етнічних росіян кількість тих, хто досі шкодує за втратою СРСР, за 
рік зросла з 55% до 60%. Серед етнічних українців цей показник 
зменшився із 38% до 29% [60]. Динаміка ностальгії за СРСР та 
ставлення до ОУН–УПА є вельми показовими маркерами цінніс-
ного вибору людей в Україні. Так, відповідно до результатів 
дослідження соціологічної групи «Рейтинг», у жовтні 2015 року 
третина (31%) опитаного населення України шкодує про розпад 
Радянського Союзу [61]. Водночас, більше половини (56%) – ні, 
14% – не визначилися. Про розпад СРСР більше шкодують 
російськомовні громадяни (останніх удвічі більше, порівняно з їх 
однодумцями серед україномовних). Динаміка настроїв свідчить 
про те, що з кожним роком зменшується кількість респондентів, 
які сумують за СРСР: у 2010 році таких було 46%, у 2013 – 41%, у 
2014 – 33%, у 2015 – 31%. Відповідно до Моніторингу соціальних 
змін за 2014 рік Інституту соціології НАН України громадянами 
СРСР вважають себе 13,9% населення Донбасу (відповідний 
загальноукраїнський показник – 5,5%) [58]. 

 Історична пам’ять має бути важливим консолідуючим чин-
ником українського суспільства. Саме в тих регіонах, де мешкають 
громадяни – носії «радянських цінностей», розгорнулася російська 
агресія у 2014 році. Конфронтація на міжрегіональному рівні 
кількох моделей пам’яті, в основі яких різне сприйняття комуніс-
тичної ідеології, радянського історичного досвіду та українського 
визвольного руху, деструктивні зовнішні інформаційні впливи та 
пропаганда з використанням викривлених трактувань історичних 
фактів, можуть у майбутньому ще більше посилити вияви нето-
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лерантності, екстремізму, антидемократичних рухів та ксенофобії. 
«Примирити» історичну пам’ять можливо тільки завдяки високому 
рівню володіння неупередженою історичною інформацією. 

 Результати соціологічного дослідження, проведеного до 24-ї 
річниці Дня Незалежності України, показали протилежне став-
лення населення регіонів до історичних подій. Серед історичних 
подій найбільш позитивно українці оцінюють проголошення 
незалежності України у 1991 році (37%), а також перемогу СРСР і 
країн антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні 1939–1945 
років (31%). Ці дві події були визнані найбільш позитивними у всій 
Україні. Серед найбільш негативних подій в усіх регіонах було 
названо Голодомор 1932–1933 рр. (54%) [53].  

 Однак думки на Донбасі виявилися відмінними. Так, серед 
негативних подій були названі: Майдан 2013–2014 рр. (32%), 
Голодомор 1932–1933 рр. (31%) та розпад СРСР (29%). Щодо став-
лення до історичних постатей: найбільш шановані на Донбасі – 
Гетьман Богдан Хмельницький (19,5%), Цар Петро І (17,5%), 
Михайло Грушевський (12%) і князь Володимир (11%). До трійки 
антигероїв увійшли Й. Сталін (42%), В. Ленін (19%) та В. Ющенко 
(19%) [62]. Відмінності в ставленні до історичних подій і постатей є 
маркером формування громадянської самосвідомості жителів України.  

 Важливо, що рідна мова, а також мова сімейного спілкування 
часто не збігаються з етнічною самоідентифікацією населення 
України. Так, визначилися з українською як рідною мовою 22% 
населення Донбасу. А от українську мову як переважну в родин-
ному спілкуванні назвали лише 3,2% донбаських респондентів. 
Залежно від обставин, або українською/або російською мовою тут 
спілкуються майже 24% людей. Саме за цим показником Донбас 
суттєво відрізняється від решти регіонів держави [63]. 

 Дослідження «Донбас 2015» ілюструє відповідні мовні 
відмінності у вимірах Донбас – Донецька область – Луганська 
область. Відповіді респондентів з Донбасу щодо мови спілкування 
у сім’ї такі: 3,2% визначили українську мову як основну в 
спілкуванні у родині; 52,2% – спілкуються виключно російською, 
різними мовами, залежно від обставин, – 43,1%. На теренах 
Донецької області українською спілкуються в родинах 1%, в 
Луганській області – 5,8%. Російською спілкуються в родинах 
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60,3% мешканців Донецької області і 44% Луганської, а відповідно 
до обставин – російською й українською спілкуються 36,3% насе-
лення Донецької області та 50% – Луганської. 

 У той же час, 54% респондентів Донбасу впевнені, що на 
громадян України, рідною мовою яких є російська, не чиниться 
тиск. Відповідно, 71% респондентів Донбасу не підтримують 
рішення РФ надіслати свої війська задля «захисту російськомов-
ного населення»; 20% населення регіону не визначилися; тільки 
9% підтримують [64].  

 Регіональні відмінності у ставленні до інтеграційних альтер-
натив залишаються доволі суттєвими. Традиційно виступали за 
інтеграцію у Митний союз український Південь, Схід та найбільше 
– Донбас. У травні 2014 року, коли підтримка Митного союзу 
стрімко впала в усіх регіонах, на Донбасі більшість населення 
підтримала Митний союз – 68%; ЄС – 13% [65]. Якщо в грудні 
2015 р. кількість прихильників вступу до ЄС становила 53% 
дорослого населення; на Сході (Харківська, Донецька та Луганська 
області) – 29% [66]. На запитання «Яка Ваша позиція щодо можли-
вого зближення України з ЄС: Європейський Союз розуміє 
потреби України?»: «згодні» – 26,8% респондентів Донбасу; «не 
згодні» – 40,4% (найвищий по країні). На запитання «Яка Ваша 
позиція щодо можливого зближення України з ЄС: зближення 
України з Європейським Союзом загрожує розвитку української 
культури?»: згодні – 32,5% респондентів Донбасу; 36,6% – «не 
згодні» (найнижчий по країні) [67]. На запитання «Яка Ваша 
позиція щодо можливого зближення України з Російською 
Федерацією: РФ розуміє потреби України?»: «згодні» –50,4% 
респондентів Сходу та 43,5% Донбасу; «не згодні» – 25,1% 
респондентів зі Сходу (найнижчий по країні), 31,6% – респонденти 
з Півдня, 33,4% – з Донбасу [68]. На запитання: «Яка Ваша позиція 
щодо можливого зближення України з РФ: зближення України з 
Росією загрожує: 17,5% респондентів Сходу відповіли, що згодні з 
такою постановкою питання (найнижчий показник по країні) [56]. 
Погодилися з таким твердженням: 26,2% респондентів Донбасу та 
27,4% респондентів Півдня [69].  

 Наведене вище свідчить про укорінення в суспільній свідомості 
Донбасу як східного порубіжжя архетипів, символічних образів, які 
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сформувалися в ході процесів соціалізації соціуму. Такі архетипи, 
«закарбовані у пам’яті людини острівцями «закодованої інформації» 
(формула І. Кресіної), стають феноменами пам’яті, міфології, 
культурної самобутності, а то й визначальними чинниками 
поведінкових реакцій. На пограниччях вибір ідентичності становить 
складну, «навіть нестерпно болісну процедуру» [4, c. 73]. Саме 
відчуття ситуації цивілізаційного пограниччя, власна матриця 
визначають специфіку громадянської ідентифікації на Донбасі.  

 Пріоритетною для Донбасу є громадянська ідентичність, але її 
обирають 34,2% населення. Регіональну ідентичність обрали – 
23%(найвищий показник у країні, порівняно з загальнонаціональ-
ним показником, що становить 8%). Громадянами Радянського 
Союзу (!) – вважають себе 23,9% населення Донбасу (відповідний 
загальноукраїнський показник – 10,3%). На Донбасі найвищі 
показники прихильності подвійного громадянства (2014 р.) – 
50,5%; загальнонаціональний рівень – 27,8%, на Півночі – 16,6%, у 
Центрі – 14,3% [59]. Відповідно до результатів загальнонаціональ-
ного опитування населення України, що було проведене Інсти-
тутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом 
«Інтелектуальна перспектива» з 26 червня по 18 липня 2015 р. 
федеративний устрій країни підтримали: на Сході – 9%; на Донбасі 
– 12%. Проте слід наголосити, що жоден з респондентів донець-
кого регіону не висловився за вихід з України [39].  

 Серед результатів дослідження громадської думки в 2015 р. 
щодо бачення населенням України майбутнього «ДНР – ЛНР» та 
встановлення миру на території Донбасу такі: «Введення в Україні 
федеративного устрою» – 35,7% (загальноукраїнський показник – 
8,1%); «Надання «ДНР» та «ЛНР» особливого статусу в межах 
України – 24,6% (загальноукраїнський показник – 13,5%). Наймен-
ша кількість респондентів Донбасу за «відокремлення територій, 
зайнятих «ДНР» і «ЛНР» від України» – 2,4% (загально-
український показник – 8,2%). Перевагу збереженню цілісності 
держави віддали 86% опитаних (загальноукраїнський показник) та 
75% респондентів на Донбаcі [70]. Щодо статусу Донбасу: бути 
частиною України – 53% всього дорослого населення країни, 32% 
– жителів Донбасу; стати автономією в складі України – 6% 
(загальноукраїнський показник) і 8% – Донбас [53].  
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 Отже, на ціннісний простір пограниччя впливають різно-
манітні чинники: адміністративні кордони, культурні межі, стан 
свідомості регіональних спільнот, традиції символічних прос-
торів, міфи та ін. Одним з факторів впливу є субєктивне само-
почуття «людини на межі» (формула Я. Верменич), яка перебу-
ває на перетині цивілізаційних, етнічних, культурних кордонів. 
За спостереженням Р. Парка, у «контакті різних культур народ-
жується новий тип особи – культурний гібрид, який живе і бере 
участь у культурному житті й традиціях двох різних народів». 
Отже, людина «живе у двох світах, але не відчуває себе вдома у 
жодному з них» [71, с. 13].  

Важливо фокусувати увагу на тому, що пограниччя є само-
стійною соціокультурною детермінантою ідентифікації. Особа 
пограниччя, що відчуває себе не зовсім «у ладах» з національно-
державною ідентичністю, тяжіє до «нижніх поверхів» ідентич-
ностей – етнічних, локальних, релігійних. Вона легше піддається 
впливу міфологізованих ідеологічних конструкцій, «шукаючи 
опору, як правило, в архаїчних уявленнях і пошуку простих 
рішень». Загострене реагування на минулі травми формує віктимну 
свідомість, породжує й реваншистські настрої. Цінності та настанови 
соціуму пограниччя, закріплені в архетипах та менталітеті, здатні 
актуалізовуватися за специфічних (особливих, кризисних, війсь-
кових) реалій суспільного розвитку. Саме тому визнання факту, що 
українсько-російське пограниччя, яке пролягає через Донбас, є 
ризикогенним фактором державної безпеки, має, перш за все, 
стимулювати розробку довгострокових програм, розрахованих 
на різні сегменти порубіжних соціумів (етноси, різні суспільні 
групи). Це має потенціал стати каталізатором прогресивних модер-
нізаційних трансформацій у суспільстві.  

 
Висновки та рекомендації 

 

Ми усвідомлюємо, що події, які відбуваються на Сході – куль-
турний маркер тих ідентифікаційних, ціннісних, цивілізаційних 
розбіжностей, які присутні в соціокультурній системі України. В 
умовах трансформації українського суспільства, змін у системі 
суспільно-політичних цінностей проблема кордонів та порубіжжя 
набула особливого змісту. Дилема «приняття»/«неприняття» спо-
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нукає титульну націю – «ми» – до пошуку шляхів «асоціації» з тим 
сегментом, який сприймається як «вони». Нині очевидно, що 
контури умовних кордонів (лінії демаркації, лінії розмежування) 
поділили наше суспільство за лініями протистоянь. На вітчизняних 
теренах це проявилося в протилежних ціннісних настановах 
соціуму, архетипах регіональної свідомості, негромадянських 
моделей поведінки (формула В. Котигоренка), які унемож-
ливлюють консолідацію українського соціуму. Заради справед-
ливості зауважимо, що протягом багатьох років українське сус-
пільство формувалося в контексті «зіткнення» культурних традицій, а 
дихотомія «свій»/«чужий» була присутня у його ціннісному прос-
торі. Це породило світоглядну кризу в зоні українсько-російського 
пограниччя – на Сході України.  

Більш очевидним стає те, що ареали українського пограниччя 
(Донбас, Приазов’я, Слобожанщина, Буковина та ін.) – це той прос-
тір незбігу ціннісних систем, культурних традицій, ментальних 
матриць, в якому формуються ризики державної безпеки України. 

Сьогодні конче потрібна культура транскультуральності, орієн-
тація на культурну трансцендентність, акцентування уваги на 
динаміці взаємопливів та розмежувань. Найбільш оптимальною 
вбачається стратегія послідовної децентралізації, яка відбувати-
меться як на рівні регіонів, так і місцевих громад. Влада має позба-
витися політичної заангажованості у питаннях регіональної специ-
фічності та порубіжності, своєчасно передбачати виклики регіона-
лізму, які спричиняють загрози втрати державного суверенітету.  

Відсутність чинників для формування спільної ідентичності 
значно посилила загрозу сепаратизму, зростання ваги регіональних 
ідентичностей. З огляду на достатній потенціал для збереження 
сепаратистських настроїв в ареалах порубіжжя необхідно впровад-
жувати дієву комунікаційну стратегію діалогу з населенням, яка 
має враховувати: 

- особливості регіональної ідентичності,  
- історичні умови розвитку території,  
-  ментальні та психологічні особливості місцевого населення.  
Задля повернення Сходу в український простір – культурний, 

ціннісний, а головне – економічний, має бути розроблена та розпочата 
програма комплексної реструктуризації Донбасу з урахуванням 
найкращого світового досвіду.  
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За умов амбівалентності суспільної свідомості, наявного куль-
турного незбігу в порубіжних ареалах, що підживлює сприйняття 
«іншого» як уявного/реального «ворога», пріоритетною є внутріш-
ньоукраїнська інтеграція в ключі врахування символічних кордонів 
територіальних (локальних) ідентичностей, толерантного сприй-
няття іншого, широкого громадянського діалогу. Інакше українсь-
кому суспільству доведеться заплатити високу ціну за те, щоб ство-
рити єдину націю. 
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РОЗДІЛ IX. 

ДИХОТОМІЯ КОНСЕРВАТИВНО-
ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ 

ПРОЯВІВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Протягом трьох останніх десятиліть українське суспільство 
зазнало і усе ще зазнає грандіозних за своїм масштабом соціо-
культурних трансформацій. Відбувся повний демонтаж радянської 
інституційної системи. І якщо у площині формальних інститутів ми 
отримали абсолютно нову Україну з новими формальними правилами 
гри практично в усіх соціальних полях, то на рівні неформальних 
інститутів українське суспільство ще й досі значною мірою 
залишається у минулому. Основоположний неформальний інститут – 
культура, як система цінностей, традицій, звичаїв, стереотипів і 
пов’язаних з ними практик, для більшості українців – непорушна 
твердиня, ідентифікаційний якір, який визначає саму їх сутність, 
відмовитися, відступити від неї – не що інше як зрада, зрада ідеалів, 
віри, зрада пам’яті предків, які не шкодували власного та чужого 
життя заради виплеканої поколіннями системи цінностей. Культура 
консервує усталені неформальні норми, які часто здатні стати 
непереборними перепонами того чи іншого суспільства на шляху до 
прогресу, модернізації. Культура витворює архаїчні символічні 
системи, міфологізує минуле, знаходячи там героїв-символів, які 
часто абсолютно не корелюються із сучасною дійсністю. У 
гомогенних суспільствах з домінуванням однієї традиції вона стає 
базою суспільного консенсусу, гетерогенні суспільства, як правило, 
переживають етап гострого зіткнення конкуруючих традицій, який 
рано чи пізно завершується побудовою компромісної моделі їх 
співіснування. Парадокс у тім, що вірність традиції є вже не лінією 
розламу, а, навпаки, об’єднуючим фактором для носіїв, здавалося, 
непримиренних світоглядів. Цей парадоксальний союз стає 
можливим під натиском зовнішнього спільного подразника, який 
перетворюється для традиціоналістських систем на більшу загрозу, 
ніж вони є самі одна для одної, – модернізації.  
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Екстраполюючи вищесказане на Україну, вважаємо доцільним 
стверджувати наявність тут двох, здавалося, непримиренних 
традиціоналістських світоглядних систем – «релігійної» та 
«пострадянської» (у зневажливому дискурсі – «совкової» або ж 
«ватної»), які в процесі пострадянських соціокультурних транс-
формацій подекуди у найбільш химерних варіаціях селекціо-
нували, витворивши нові симбіозні світоглядні форми: «правос-
лавного атеїзму» або «релігійного комунізму». Модернізаційним 
проектом, якому, подекуди спільними зусиллями, вони нама-
гаються протистояти, став у нашому випадку лібералізм як система 
не вертикальної, ієрархічної соціальної взаємодії, на якій три-
маються традиціоналістські соціальні структури, а горизонтальних, 
мережевих зв’язків між соціальними суб’єктами, наділених 
максимальним ступенем персональної свободи. 

У процесі реалізації європейського курсу України основний 
наголос зроблений на процедурах економічної та політичної 
інтеграції України. Тривалий період готувався базовий документ 
щодо утворення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, однак 
увесь цей час з Європи лунали незрозумілі для вітчизняної полі-
тичної еліти сигнали про те, що євроінтеграція можлива лише у 
разі сприйняття Україною базових європейських цінностей. Віро-
гідно, ці заклики сприймалися українським політичним істебліш-
ментом як щось вторинне, не варте особливої уваги, однак 
реальність показала усю серйозність саме ціннісного аспекту руху 
України в Європу. Окрім того, саме ціннісні бар’єри стали най-
більш неприступними перешкодами до формального зближення 
України та Європейського Союзу. Ціннісний розкол, підтвердже-
ний Євромайданом і наступними подіями, як виявилося, має не 
стільки етнічно-територіальний, скільки ментальний вимір. Украї-
на опинилася між двох світів, двох цивілізаційних систем, до 
жодної з яких не може бути органічно вплетена. 

З одного боку, «русский мир», який попри власний етно-
кратизм та імперськість потенційно привабливий для значної 
частини українського суспільства своїм консерватизмом. Саме ця 
характеристика робить цю ідеологію органічною для переважної 
більшості населення Росії, незалежно від того, чи є їх культура 
християнсько-православною, чи ісламською, адже в основу і тієї,  
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й іншої покладено основоположні консервативні цінності, що 
оберігають традиціоналістську сім’ю: легальність лише гетеро-
сексуальних взаємин, патріархальні сімейні відносини, які у більш 
глибокій проекції формують патерналізм державної та соціальної 
структур, вторинність соціальної ролі жінки, значні обмеження 
особистісних свобод людини, передбачають неприпустимість 
одноосібного вирішення індивідом власної долі, що у крайньому 
вияві відображається у категоричному неприйнятті суїцидів, 
евтаназії, абортів тощо. Саме ці цінності здатні стати магнітом, що 
притягуватиме мільйони послідовників. 

З іншого боку – європейська, західна, демократична цивілі-
заційна модель, в основі якої лежить ідея свободи як багато-
рівневої цінності, яка реалізується в економічних, політичних, 
особистісних свободах, що можуть бути обмежені лише законом. 
Суть особистісних свобод, які, з огляду на предмет дослідження, 
цікавлять нас у першу чергу, полягає у тому, що у демократичному 
суспільстві більше немає інстанцій, котрі визначають ідентичність 
особистостей, лише самі особистості визначають свою етнічну, 
політичну, релігійну, гендерну, сексуальну та інші види іден-
тичностей, й ніхто у цьому не може їм перешкоджати. Саме 
надмірна роль церкви як контролюючої інстанції, яка стояла на 
перешкоді реалізації особистісних свобод, стала основною причи-
ною протестантського руху в середньовічній Європі, який, зреш-
тою, й покінчив з європейським середньовіччям. Сучасна демокра-
тична Європа – плід протестантської християнської традиції, яка 
переклала основну вагу відповідальності за долю людини із церкви 
на саму людину, тим самим відкривши нові можливості для її 
самореалізації. Поступово горизонти особистісних свобод розши-
рювалися від права самостійно, без участі священика комунікувати з 
Богом аж до можливостей сексуальної самоідентифікації.  

Будучи багатоскладовими, мультикультурними, ці суспільства 
обрали єдино можливий шлях розвитку, вдавшись до нівелювання 
неформальних інститутів (культури) та абсолютизації інститутів 
формальних (у першу чергу права). 

Таким чином, цивілізаційний розлам, який спостерігається в 
Україні, як і в деяких інших країнах (підтвердженням чого, зокре-
ма, став реванш традиціоналістського курсу президента Ердогана в 
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Туреччині, прихід до влади правих політичних сил в Угорщині та 
Польщі, і найбільш вражаюча подія політичного життя останніх 
років – перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 
США), великою мірою викликаний не етнічними, економічними чи 
політичними суперечностями, скільки ціннісною суспільною 
дихотомією між людьми, що сповідують консервативну (традиціо-
налістську) або ж ліберальну систему цінностей. 

Як відомо, започаткування європейського напряму українсь-
ких інтеграційних процесів відбулося після Помаранчевої рево-
люції. Саме у цей час Президент Віктор Ющенко оголосив про 
завершення попереднього зовнішньополітичного курсу «багато-
векторності» і визначив пріоритетами зовнішньої політики України 
вступ до НАТО і ЄС. Цей вибір спричинив поляризацію українсь-
кого суспільства, а проросійськи орієнтована його частина, ідейно 
заряджена найбільш непримиренною частиною кліру УПЦ, зай-
няла жорсткі антиющенківські позиції. З іншого боку, весь час 
свого президентства В. Ющенко користувався підтримкою ієрархії 
та духовенства «національних» церков: УПЦ-КП, УАПЦ та УГКЦ, 
але, як побачимо далі, й ця підтримка не була всеосяжною, зокре-
ма, це стосувалося проблеми цінніснно-цивілізаційного вибору. 

Процес європейської інтеграції, як зауважувалося вище, перед-
бачав не лише економічну, політичну та військову співпрацю України 
й ЄС, але й імплементацію в інституційну систему України 
європейських ціннісних норм, насамперед ліберальних цінностей, 
пов’язаних із забезпеченням та гарантуванням особистісних прав 
індивідів. У цьому контексті Україна мала визнати право на свободу 
вибору особистістю власної політичної, етнічної, конфесійної, 
гендерної, сексуальної ідентичності, забезпечити можливість людини 
самостійно розпоряджатися власним тілом. Однак наміри політичної 
еліти заради перспективи членства у європейських структурах 
імплементувати ці свободи в Україні наштовхнулися на жорсткий 
опір не лише «опозиційних», але й «союзницьких» церков.  

Одним з перших виявів готовності консервативної частини 
суспільства, до яких здебільшого належать віруючі громадяни, від-
стоювати власну систему цінностей стала Декларація Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО – Авт.) «Про 
негативне ставлення до явища гомосексуалізму та спроб легалізації 
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так званих одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих парт-
нерств)», ухвалена підписами чільних представників усіх 
провідних церков та релігійних організацій країни 15 травня 2007 
року. Необхідно зазначити, що цей документ сформулював базові 
положення ставлення конфесій до проблеми гомосексуалізму, які 
згодом неодноразово цитувалися як у спільних, так і індиві-
дуальних заявах церков із заданої проблематики. 

У десяти пунктах Декларації йшлося про те, що: 1) свобода 
людини сполучена з відповідальністю і ніхто не повинен викорис-
товувати свободу з метою творити і поширювати зло; 2) людина не 
повинна вважати власне тіло, своє життя предметами приватної 
власності, якими можна розпоряджатися як завгодно, зокрема, як 
інструментами для отримання задоволення або використовуватися 
для розповсюдження зла; 3) Бог створив людину як чоловіка й 
жінку, благословивши їх єднатися у сім’ю, мета якої – збереження 
дару любові, народження та повноцінне виховання дітей; 4) одним 
з елементів сімейного життя є сексуальні відносини, Священні 
Писання однозначно свідчать, що сексуальні відносини між 
представниками однієї статі протиприродні та є злом; 5) одно-
статева сексуальність не є ані вродженою особливістю певної 
людини, ані варіантом нормальної статевої поведінки; з релігійно-
го погляду одностатева сексуальність людини є виявом глибоко 
вкоріненого у ній гріха. Не маючи ненависті до таких людей, 
віруючі не можуть миритися з гомосексуалізмом, іншими амораль-
ними діями та їхньою пропагандою як явищами духовного й 
суспільного життя; 6) релігійні організації не можуть відсторонено 
спостерігати за тим, як в українському суспільстві, під виглядом 
боротьби за права людини й демократію, пропагується терпиме й 
навіть схвальне ставлення до самого явища одностатевих сексуаль-
них відносин; 7) легалізація так званих одностатевих шлюбів є 
способом заохочення державою своїх громадян до одностатевого 
сексуального життя. Прирівнюючи такі «союзи» до звичайних 
сімей, надаючи їм навіть право усиновлення дітей, держава спот-
ворює саме поняття про суспільну мораль; 8) шлях віддалення 
закону від суспільної моралі веде у прірву. Досвід багатьох країн, у 
тому числі економічно розвинених, у яких спостерігається ослаб-
лення або нівелювання інституту традиційної сім’ї, свідчить, що ці 
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країни стикаються з такими проблемами, як катастрофічне падіння 
народжуваності, демографічна криза, критичне зниження суспіль-
ної моралі. Вже у найближчому часі корінному населенню цих 
країн загрожує повне зникнення; у девятому пункті Декла-
рації члени ВРЦіРО заявили про категоричне заперечення зако-
нодавчого закріплення в Україні одностатевих шлюбів та пропа-
ганди одностатевої сексуальності як природних, нормальних й 
корисних для суспільства й особистості; а у десятому висловили 
готовність до дискусії на задану тему та висловили підтримку тим, 
«хто бажає побороти будь-які гріховні потяги й пристрасті»[1]. 

Релігійна спільнота України, чітко висловивши свою позицію 
у питанні традиційних цінностей, й надалі активно відстоювала 
свої права у цій сфері. Так, у січні 2010 р. ВРЦіРО в особі 
Головуючого єпископа РКЦ Маркіяна Трофим’яка надіслала 
звернення до Президента В. Ющенка, Прем’єр-міністра Ю. Тимо-
шенко, міністра закордонних справ П. Порошенка, Голови Верхов-
ної Ради України В. Литвина, голови парламентської фракції Партії 
регіонів В. Януковича, голови Постійної делегації в ПАРЄ від 
України І. Попеску, народних депутатів України, які були членами 
української делегації  Парламентській Асамблеї Ради Європи (надалі 
ПАРЄ – Авт.) з проханням виступити проти ухвалення проекту 
резолюції щодо дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та 
гендерної самоідетифікації, прийняття якої планувалося ПАРЄ 27 
січня 2010 року. У зверненні вказувалося, що у ході розгляду зазна-
ченого питання на голосування буде поставлена пропозиція про 
легалізацію одностатевих партнерств, включаючи визнання за 
ними статусу «родини» та надання права особам однієї статі бути 
спільними батьками для дітей та всиновлювати дітей один одного, 
а у разі прийняття резолюції в подальшому від України вима-
гатимуть внесення змін до національного законодавства задля 
запровадження цих ініціатив [2].  

Здавалося б, після приходу у 2010 р. до влади проросійськи 
орієнованого (а на той час уже повністю викристалізувалася і реа-
лізовувалася концепція «русского мира» як твердині консер-
вативних цінностей) Президента Віктора Януковича питання, що 
викликали гостре неприйняття віруючих і їх церков, будуть пов-
ністю зняті з порядку денного державної політики. Однак новий 
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Президент остаточно не звернув зі шляху європейської інтеграції 
України й навіть розпочав процес практичної імплементації 
європейських норм в інституційну систему країни.  

Уже на початку його каденції МЗС України підтримало 
рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи «Про заходи щодо 
боротьби і дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації або 
гендерної ідентичності», ухвалені 31 березня 2010 року. ВРЦіРО у 
листі до Президента В. Януковича висловила занепокоєння такими 
діями українських урядовців та попереджала, що до порядку денного 
сесії ПАРЄ 28.04.2010 р. «внесено питання щодо дискримінації за 
ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентифікації», за 
результатами розгляду якого планувалося висунути вимогу до усіх 
країн – членів Ради Європи – гарантувати юридичне визнання 
одностатевих стосунків та відмовитися від дискримінації за 
сексуальною орієнтацією під час усиновлення нерідних дітей. У той 
час як у зверненнях ВРЦіРО до владних інстанцій відчувався розпач, 
представники ЛГБТ-спільноти тріумфували: «Ми отримали 
красномовний сигнал від українського уряду, що наш голос почутий і 
врахований новою владою, – зазначав лідер Гей-форуму України  
С. Шеремет. У свою чергу, керівник київської ЛГБТ-організації 
«Інсайт» А. Довгопол висловила сподівання, що «наша держава 
виконає в повному обсязі Рекомендації Ради Європи, ухвалені за 
участю нашої ж, української, сторони» [3]. 

Відчуваючи непохитність намірів нової влади імплементувати 
рекомендації ПАРЄ, лідери християнських церков України 10 червня 
2010 р. знову виступили з декларацією «Про негативне ставлення до 
гріха гомосексуалізму, його пропагування в суспільстві та спроб 
легалізації так званих одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих 
партнерств)», що була повністю ідентична декларації ВРЦіРО від 15 
травня 2007 року [4]. 

Наступним інформаційним приводом, що актуалізував тему 
ЛГБТ-спільноти, стала ратифікація Верховною Радою України 
Європейської конвенції про усиновлення дітей (ETS№58). Непри-
пустимість цього акта для консервативної частини суспільства 
полягала в наявності у ньому норми про можливість усиновлення 
дітей людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. 15 лютого  
2011 р. українські парламентарі, розуміючи суспільні настрої та 
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враховуючи позицію усіх основних релігійних організацій країни, 
ратифікували Конвенцію в цілому, заперечивши при цьому право 
одностатевих пар на всиновлення дітей [5].  

Черговий виток суспільного протистояння навколо проблеми 
формальної інституціоналізації прав ЛГБТ-спільноти з метою гар-
монізації законодавства України і ЄС був пов'язаний із внесенням 
у лютому 2013 р. Кабінетом Міністрів України на розгляд Верхов-
ної Ради України проекту Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні» (№2342). Законопроект передбачав внесення 
змін до Кодексу законів про працю України, Кримінального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини», Закону України «Про засади запобігання та протидії диск-
римінації в Україні». Документ розширював обсяг поняття «диск-
римінація», встановлював додаткові форми дискримінації; на 
законодавчому рівні впроваджував поняття «сексуальна орієнта-
ція»; передбачав цивільну, адміністративну та кримінальну відпо-
відальність за різні форми дискримінації. Урядовці усвідомлювали, 
що законопроект викличе неоднозначну реакцію у суспільстві. Так, 
міністр зовнішніх справ України Л. Кожара в інтерв’ю польському 
виданню Gazeta Wyborcza розповідав, що проблема ЛГБТ – 
дражлива для України, але прийняття цього закону було однією з 
вимог ЄС для скасування візового режиму. Міністр сподівався, що 
якщо схожі закони були прийняті у Молдові і католицькій Польщі, 
то це вдасться зробити в Україні, хоча, з іншого боку, на його 
думку, викликають побоювання кроки РФ, спрямовані на законо-
давчу заборону пропаганди гомосексуалізму[6].  

Законодавче оформлення відповідальності за критику гріхов-
них, з погляду церкви, дій викликало обурення представників 
релігійної спільноти України. Крім того, віруючі були стурбовані 
тим, що популяризація здорових сімейних відносин може бути 
сприйнята як акт дискримінації ЛГБТ-меншини. ЗМІ, що спеціалі-
зувалися на релігійній проблематиці, описували випадки з євро-
пейської судочинної практики, коли до різних видів покарань 
притягувалися священики, що у своїх проповідях засуджували 
содомський гріх або виступали на захист традиційної сімї [7].  
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Напередодні розгляду законопроекту парламентом 14 травня 
2013 р. лідери українських церков солідарно виступили за його 
відхилення. У зверненнях ВРЦіРО до керівників парламентських 
фракцій зазначалося, що у разі прийняття законопроекту «звичайна 
проповідь про гріх гомосексуалізму, про Божественний задум сім’ї 
як союзу чоловіка і жінки, а також публічні заяви віруючих людей 
про протиприродність одностатевих відносин та на користь тради-
ційних сімейних цінностей можуть бути кваліфіковані як 
дискримінація у тій чи іншій формі». Патріарх УПЦ–КП Філарет 
(Денисенко) під час зустрічі членів ВРЦіРО з міжфракційним 
депутатським об’єднанням «За сприяння свободі сумління» пояс-
нював депутатам, що відмова від традиційних сімейних цінностей 
та християнських моральних засад – завелика ціна за безвізовий 
режим. Глава УГКЦ верховний архиєпископ Святослав (Шев-
чук) підкреслював, що церкви виступають за збереження в Україні 
традиційних моральних цінностей та підтримують ініціативу 
законодавчого обмеження пропаганди гомосексуалізму в інтересах 
захисту дітей. Предстоятель УПЦ митрополит Володимир (Сабо-
дан) та Рада Євангельських Протестантських Церков України в 
особі 10 представників церков закликали парламентарів зняти 
законопроект №2342 з розгляду [8].  

Унаслідок активного суспільного тиску за поданням керівника 
фракції Партії регіонів О. Єфремова законопроект №2342 був 
вилучений з порядку денного засідання Верховної Ради на невиз-
начений час [9].  

Щоправда, голова Комітету Верховної Ради з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин народ-
ний депутат від «УДАРу» В. Пацкан, коментуючи цю подію, 
зазначив, що без ухвалення закону щодо запобігання та протидії 
дискримінації в Україні не буде підписана Угода про асоціацію 
України з ЄС, тому найближчим часом все одно доведеться 
розглядати й ухвалювати це рішення [10].  

Таким чином, протиборство консервативної частини українсь-
кого суспільства і вимушених лібералів від української політики 
тривало до кінця осені 2013 р. Церкви у цьому протистоянні вия-
вили солідарність і вдавалися до різноманітних тактичних дій: від 
молитовних акцій на підтримку традиційної сімї та за позбавлення 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
372

від гріха розпусти [11], політичних консультацій з парламентськими 
фракціями [12] до погроз відлучення від церкви не тільки 
«содомітів», але й тих віруючих, хто публічно підтримує та схвалює 
«узаконення содомського гріха» [13], у тому числі й депутатів, які 
підтримають законопроект про захист прав сексуальних меншин. При 
цьому, як у випадку з луганським протоієреєм УПЦ О. Авдюгіним, 
політикам погрожували не лише небесною карою, але й позбавленням 
електоральної підтримки [14]. 

Окремо у цьому контексті варто згадати Декларацію Поміс-
ного собору УПЦ–КП «Про негативне ставлення до гріха содомії 
(гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві і так званих 
одностатевих шлюбів» від 27 червня 2013 р. У ній в цілому 
повторювалися тези Декларації ВРЦіРО 2007 р., однак з враху-
ванням нових обставин додавалися й нові пункти. Зокрема, у 
цьому документі засуджувалися «специфічні гендерні теорії… які 
нав’язують уявлення про чоловічу і жіночу стать винятково як про 
частину самоідентифікації особистості, яку особа може довільно 
формулювати і змінювати». «Такі уявлення, – йдеться у 
Декларації, – виправдовують і узаконюють можливість довільно 
визначати межі між мораллю і аморальністю, а по суті, відкидають 
сам принцип морального закону». Синод заявляв, що церква «не 
може відсторонено спостерігати за тим, як під виглядом боротьби 
за права людини й демократію пропагується терпиме ставлення до 
одностатевих сексуальних відносин». Підписанти переконані, що 
приклад інших країн Європи свідчить, що за першим кроком у 
толеруванні гріха настануть інші: «Там, де легалізовано 
проституцію й наркоманію, одностатеві шлюби й евтаназію, вже 
зараз ставиться питання про легалізацію педофілії» [15].  

Якщо спротив тим інституційним трансформаціям, що відкри-
вали Україні шлях до початку процесу євроінтеграції, прихиль-
ників «русского мира», був цілком очевидним та органічним, то 
такі дії апологетів «руху в Європу», до яких належали майже всі 
християнські організації України, здавалося, мали нелогічний 
характер. Це була насправді сюрреалістична картина: Президент  
В. Янукович і підконтрольні йому політичні сили усіма доступними 
засобами намагалися виконати умови, необхідні для підписання 
Угоди про асоціації між Україною та ЄС, а відчайдушний опір 
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цьому чинили такі моральні авторитети, як архієпископ-емерит 
Любомир (Гузар), патріарх Філарет (Денисенко), предстоятель 
УГКЦ Святослав (Шевчук). Намагаючись заспокоїти себе і сус-
пільство, вони протягом кількох місяців до запланованої дати 
підписання Угоди дали низку розгорнутих інтерв’ю, в яких, 
жорстко критикуючи новітні європейські «псевдовартості», які під 
виглядом ліберальних цінностей «оманливо і напівправдиво 
підмінюють християнські моральні принципи» [16], все ж наголо-
шовули на тому, що не вони, а відповідальність, громадська 
активність, чесність, повага до кожного члена суспільства, бороть-
ба з тоталітарними системами є базовими цінностями європейської 
цивілізації [17], намагалися заперечити твердження про секуляризм 
сучасної Європи і схожу загрозу для України у разі її інтеграції, 
наводили приклади опору, який супроводжував імплементацію 
антихристиянських норм в інституційну систему різних євро-
пейських країн (мільйонні демонстрації спротиву легалізації 
одностатевих шлюбів у Франції, суспільний опір забороні згаду-
вати Бога у школах Італії тощо). Визначною подією для консер-
вативної частини українського суспільства, яка демонструвала 
можливість альтернативних соціальних моделей у Європі, було 
набуття чинності з 1 січня 2012 р. нової Конституції Угорщини, 
країни-члена ЄС, у якій визнавалося християнське розуміння шлюбу 
та «захищалося життя людини від її зачаття і до часу природної 
смерті» [18]. Духовні лідери закликали українців не піддаватися 
страхам, пов’язаним з процесом євроінтеграції, активно відстоюючи 
при цьому християнську систему цінностей [19].  

Зрештою, політичне керівництво України на чолі з Прези-
дентом В. Януковичем під сильним зовнішнім впливом почало 
гальмувати процес підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що, як 
відомо, завершилося тріумфом путінської дипломатії під час 
Вільнюського саміту ЄС. Далі відбулося пікове загострення сус-
пільно-політичної ситуації в Україні, яке дістало назву «Революції 
Гідності», далі – повалення режиму Януковича і війна…  

За цих обставин тема прав сексуальних меншин перемістилася 
на далеку периферію суспільної свідомості, що підтверджується 
різким зменшенням звучання цієї теми в українських медіа, і 
актуалізувалася знову лише у липні 2015 р., коли створена Прези-
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дентом П. Порошенком у березні 2015 р. Конституційна комісія 
для підготовки конституційної реформи в Україні подала перший 
варіант проекту змін до Конституції [20].  

Ще до оприлюднення цього документа ВРЦіРО подала власні 
пропозиції щодо змін до Основного закону, в яких пропонувала 
закріпити у ньому такі символічні формулювання, як: «кожна лю-
дина має невід'ємне право на життя від зачаття й до природної 
смерті»та «шлюб – це сімейний союз між чоловіком і жінкою, який 
ґрунтується на взаємній та вільній згоді» [21]. Натомість, не враху-
вавши пропозицію церков і релігійних організацій, Комісія впро-
ваджувала у текст проекту неприпустимий для них термін 
«генетичні характеристики». Документ викликав гостре обурення 
як ВРЦіРО, так і окремих конфесій [22]. 

Консолідована позиція церков змушувала владу реагувати. У 
вересні 2015 р. під час зустрічі з членами ВРЦіРО Прем’єр-міністр 
України А. Яценюк заявив: «Змін до Конституції України, які б 
підривали основи духовності та моралі, не буде!» [23]. 

Однак, зумівши призупинити процес конституційних змін у 
частині інституту прав людини, церкви та релігійні організації 
отримали дошкульну відповідь: 12 листопада 2015 р. парламент все-
таки ухвалив зміни до Кодексу законів про працю, імплементувавши 
в українське правове поле терміни «сексуальна орієнтація» та «ген-
дерна ідентичність». Незважаючи на сильний опір частини депутатсь-
кого корпусу, Голові Верховної Ради В. Гройсману, лише вп’яте 
поставивши на голосування законопроект №3442, вдалося домогтися 
його ухвалення. Влада, яка одним з головних своїх зобов’язань перед 
суспільством вважала досягнення безвізового режиму з ЄС, була 
готова йти у досягненні цієї мети до кінця. Це була, по суті, перша 
формальна поразка релігійного співтовариства України у боротьбі за 
відстоювання традиційних цінностей. Природно, що речники церков 
висловлювали обурення, жаль і розчарування [24]. 

У чому вони мали рацію – то це в тім, що кожна поразка 
супроводжуватиметься новими відступами. Вже 23 листопада 
2015 р. з’являється Розпорядження КМУ № 1393-р «Про зат-
вердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року» (затвердженої Указом 
Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015 [25]), у 
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якому чітко прописано алгоритм подальшої інституціоналізації 
ЛГБТ-спільноти в Україні. Ця тема порушується у пп. 62; 105; 
106 та 107 «Плану дій». Документ передбачав внесення змін до 
Закону України «Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні» з метою «приведення у відповідність з 
положеннями актів права ЄС переліку підстав, за якими забо-
роняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на 
ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, розши-
рення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання 
питання заборони множинної дискримінації та дискримінації за 
асоціацією». «План дій» передбачав «внесення відповідних змін 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
Цивільного кодексу України, передбачивши штрафи, відшко-
дування шкоди тощо, забезпечення покарання за злочини, скоєні 
з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір 
шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссек-
суальність, інвалідність, мова». У пункті 105.6 йшлося про 
«розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого 
цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар» 
(строк виконання ІІ квартал 2017 р.), а в 105.7 – про «усунення 
дискримінаційних заборон щодо усиновлення дітей, зокрема, 
ВІЛ-позитивними людьми, людьми з інвалідністю та трансген-
дерними людьми» (строк виконання ІV квартал 2016 р.). Крім 
того, документ передбачав відмову від встановлення клінічного 
діагнозу «транссексуальність» та внесення змін до наказу МОЗ 
від 3 лютого 2011 р. №60 «Про удосконалення надання медичної 
допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої 
належності». «План дій» запроваджував «проведення інфор-
маційно-просвітницької кампанії з питань рівності та недиск-
римінації», зокрема, «розміщення у державних установах 
(центрах зайнятості, лікарнях, органах і установах соціального 
захисту населення) інформаційних плакатів щодо видів дискри-
мінації, покарання за неї та засобів правового захисту». Доку-
мент прередбачав освітньо-виховні заходи серед держслужбовців, 
працівників правоохоронних органів з питань протидії дискримінації 
та розроблення і впровадження стандартів соціальної роботи для 
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шкільних психологів і соціальних педагогів з підлітками та молоддю, 
що належать до ЛГБТ, та надання їм соціальних та психологічних 
послуг з питань соціальної адаптації [26].  

На виконання цього плану вже у січні 2016 р. групою народ-
них депутатів на чолі з народним депутатом І. Геращенко (БПП) 
подано законопроект №3501, метою якого було уточнення 
положень Закону України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні» та доповнення його новими визна-
ченнями: «множинна дискримінація», «віктимізація», «дискри-
мінація за асоціацією» та «розумне пристосування». Щоправда, 
законодавці, намагаючись врахувати позицію релігійної спільноти, 
зазначили, що дискримінацією не вважається «встановлення релі-
гійними організаціями та громадами особливих вимог щодо релі-
гійних переконань, статі у сфері діяльності, безпосередньо пов’яза-
ної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями, а також 
релігійною освітою або вихованням». 

Прикметно, що реакція релігійної спільноти на ці документи 
була вже не такою гострою, як попередні. Релігійні діячі вже не 
заперечували сам факт можливості прийняття такого закону, а, за 
їх словами, виступали за те, щоб він був більш збалансованим, і 
задля цього активно включалися у його доопрацювання [27]. Хоча 
періодичні виступи різного кшталту на захист традиційних 
цінностей тривали й надалі. Зокрема, Ініціативною групою вірян 
УГКЦ та РКЦ було підготовлено і 18 лютого 2016 р. передано 
Президенту колективне звернення щодо захисту сімейних ціннос-
тей, під яким стояло 112 тис. підписів віруючих [28]. У Києві, 
Львові та інших містах України церкви організовували марші на 
захист традиційної сім’ї [29]. 

Проблема одностатевих відносин, безперечно, – найрезо-
нантніша у релігійному дискурсі «наруги над мораллю», однак не 
єдина. Церкви наголошують на неприпустимості й інших явищ, що 
суперечать релігійному світогляду: абортів, сурогатного мате-
ринства, ювенальної юстиції, евтаназії тощо [30].  

Відомий український науковець, експерт, до того ж депутат 
Верховної Ради України VIII скликання за списками політичної 
партії «Народний фронт» В. Єленський в інтерв’ю РІСУ зазначав, 
що «питання шлюбу, подружньої моралі, одностатевих відносин, 
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абортів, евтаназії – все це очікувано мало стати центром дуже 
гострих дискусій». За його словами, найбільш драматично це 
виявилось під час голосування Верховною Радою за так звану 
антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу. Церкви 
сприйняли позитивне голосування дуже болісно. На думку експер-
та, йшлося не просто про легалізацію у законодавстві самого 
явища нетрадиційної сексуальної орієнтації, а про характер, 
масштаби і межі втручання церкви у справи «світу цього».  
В. Єленський переконаний, що в українському суспільстві немає 
антиклерикальних настроїв, але певні його кола не розуміють 
окремих дій церкви. «Це означає, що Церква повинна говорити з 
суспільством, особливо з його ліберальною частиною. Говорити не 
тільки про те, в чому суспільство Церкву цілковито підтримує, у 
чому є абсолютна згода – патріотизм, солідарність, боротьба з 
корупцією, але й про те, що багатьох дратує і з чим багато хто не 
згідний… Ця дискусія у жодному разі не повинна закінчитися 
розривом між, умовно кажучи, консерваторами і лібералами. 
Церкві варто відкинути категоричність; так само варто було б 
вчинити і умовним лібералам», – сказав В. Єленський. Характе-
ризуючи взаємодію українських церков із владою, вчений підкрес-
лив, що остання протягом останніх кількох років реалізувала усі 
запити, які висувала ВРЦіРО: зробила реальністю військове і 
тюремне капеланство, дозволила створювати навчальні заклади, 
визнала богослов’я науковою дисципліною…[31]  

Здатність знаходити компроміси із владою підтвердила зустріч 
членів ВРЦіРО з Президентом 23 квітня 2016 р., під час якої вони 
передали П. Порошенку листа, в якому, серед іншого, закликали до 
захисту традиційних цінностей українського народу. У відповідь 
Президент запевнив членів ВРЦіРО, що в Україні не буде лега-
лізовано одностатевих шлюбів [32].  

Насправді ж цей епізод став симптоматичним для діагносту-
вання стану української інституційної системи. Він засвідчив 
навіть не факт кризи інститутів в Україні, що й так відомо, а те, що 
процеси європейської інтеграції, які мали б започаткувати дієву 
інституційну реформу, використовувалися як симулякр для досяг-
нення конкретних політичних цілей. Президент відкрито зізнався у 
відсутності наміру виконувати формально затверджені норми, 
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спрямовані на реалізацію ним же формально затвердженої «Націо-
нальної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» і 
його ж політичною силою лобійовані у парламенті. Це засвід-
чувало намір політичної еліти країни й надалі консервувати стан 
двовимірності української реальності, коли формальні інститути і 
неформальні практики співіснують у різних вимірах, іншими 
словами, коли «строгість законів компенсується їх невиконанням». 
Саме так, на наш погляд, варто розуміти сигнал, надісланий Прези-
дентом предстоятелям церков. 

Отже, якщо розглядати процес Європейської інтеграції Украї-
ни як цілісне явище, то стає очевидним, що економічна та 
політична прірва, яка існує між двома інтеграційними суб’єктами, 
ще не найвищий бар’єр на цьому шляху. Євроструктури неодно-
разово надсилали Україні сигнали про те, що європейський проект 
– це насамперед цивілізаційний проект, членами якого можуть 
стати лише ті суб’єкти, які повністю поділяють його цінності. При 
цьому варто зазначити, що європейська культура виявилася значно 
динамічнішою від культури народів, що проживають на європейсь-
кій окраїні, де до цього часу панує консерватизм подекуди феодаль-
ного штибу з характерною йому вертикальною ієрархічною 
соціальною структурою, домінуванням патерналістської свідомості 
та культом патрона, якому делегуються права на прийняття 
основоположних рішень і який несе повну відповідальність за усю 
спільноту, і, як наслідок цього, – гострий брак особистої ініціативи 
в усіх сферах життєдіяльності індивіда. Для таких суспільств 
характерною є визначальна роль основоположних традиціона-
лістських інститутів: сімї, церкви, держави, кожен з яких і є цим 
патроном. Зрозуміло, що культурно-інституційні зміни (культура 
тут розглядається в контексті неоінституційної теорії як осново-
положний неформальний інститут) нівелюють роль старих 
інститутів і, відповідно, наражаються на їх відчайдушний опір. 
Цим пояснюється та солідарна активність майже усіх без винятку 
релігійних інституцій України у прагненні не допустити, по суті, 
символічної трансформації інституту сімї та гендерної взаємодії.  

Толерування одностатевих відносин в Європі, часто у 
гіпертрофованих формах (як, наприклад, перемога у пісенному 
конкурсі Євробачення транссексуала Кончіти Вурст), має не так 
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практичне, як символічне значення. Воно свідчить не про епіде-
мію гомосексуалізму, а про намагання здолати останні бар’єри 
особистісної свободи людини.  

Чи не єдиним центром відстоювання консервативних цінно-
стей у Європі залишається Ватикан, однак, перебуваючи, по суті, у 
стані облоги, він має все менше засобів, щоб здійснювати цю 
місію. Католицька церква змушена перейти з наступальних позицій 
до оборони: вже відкрито не атакує гріховні з позиції християнської 
догматики явища гомосексуалізму, позашлюбних відносин, а лише 
відстоює своє право на захист власних переконань, говорить про 
необхідність мати право пропагувати традиційні сімейні цінності, 
підтримувати інститут шлюбу як союз між чоловіком та жінкою, 
користуватися релігійними символами віруючим людям.  

З метою вироблення колегіальної позиції церкви щодо нових 
викликів традиційним сімейним інститутам у жовтні 2014 р. було 
скликано синод єпископів РКЦ. Присутній на зібранні предстоятель 
УГКЦ Святослав (Шевчук), коментуючи Радіо Ватикану хід синоду, 
зазначав, що церковна доктрина у всі часи формувалася як відповідь 
церкви на ті виклики, що з’являлися у той чи інший період істо-
рії, і зараз церква не змінює, а розвиває доктрину відповідно до 
викликів сьогодення. Наголошуючи, наприклад, на тому, що сім’я – 
це вірний, нерозривний і сакраментальний союз між чоловіком та 
жінкою, церква готова належно оцінити ті союзи чоловіка і 
жінки, які навіть без церковного шлюбу живуть у стабільному, 
плідному і вірному зв’язку [33].  

 Однак головним наслідком синоду став крок, який здійснила 
церква у напрямі зміни свого ставлення до гомосексуалістів. У 
підсумковій доповіді угорського кардинала Петера Ердьо йшлося: 
«Треба сприймати людей такими, як вони є, для того, щоб 
розуміти, як їх підтримати і підбадьорити у пошуках Бога. Тільки 
за такої підтримки вони будуть відчувати себе рівноправною 
частиною Церкви. Це стосується як розведених і повторно 
одружених католиків, так і гомосексуалістів, а також нетради-
ційних сімейних пар». Доповідь Петера Ердьо мала бути поширена 
між католицькими общинами усього світу для загального обгово-
рення протягом року, після чого Папа повинний офіційно оголо-
сити нову позицію церкви про геїв і позашлюбні зв’язки [34].  
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Однак питання виявилося настільки складним, що планованих 
строків для його формального вирішення виявилося явно замало. В 
Католицькій церкві – грандіозній за своїми масштабами інституції 
– як і слід було очікувати, не виявилося єдності у питанні 
лібералізації церковної доктрини щодо сімейних цінностей. 
Однією з найбільш консервативних частин церкви, до речі, стала 
УГКЦ, очільник якої Святослав (Шевчук) неодноразово наголо-
шував на тому, що Україна, відкидаючи фальшиві цінності у 
вигляді гендерної ідеології, є твердинею справжніх європейських 
християнських цінностей, і її покликанням «може стати… про-
будження секуляризованої Європи» [35].  

З іншого боку, окремі релігійні спільноти виявилися готові до 
більш глибинних змін, ніж планувалося Ватиканом. Зокрема, 
повною несподіванкою для Апостольської столиці стали резуль-
тати референдуму 2015 р. в Ірландії, одній з твердинь католи-
цизму, під час якого 62% громадян держави підтримали пропо-
зицію про те, що «шлюб може бути укладений у відповідності з 
законом двома особами, незалежно від їх статі», і лише 38% 
висловилися проти [36].  

Крім того, у Європі християнські конфесії не солідаризувалися, 
як в Україні, з метою захисту інституту традиційного шлюбу. У 
травні 2015 р. синод Об’єднаної Протестантської Церкви Франції 
(EPUdF) після 1,5-річної дискусії дозволив священикам благослов-
ляти одностатеві шлюби. Таке саме рішення церкви Швеції 
прийняли ще у 2005 році [37]  

Ватикан змушений був маневрувати. З вуст його речників не 
звучало чітких формулювань ані в підтримку, ані з осудом 
гомосексуалізму. Намагаючись захистити християнську доктрину 
на рівні вищих управлінських органів Євросоюзу, Папа Франциск 
та інші речники церкви говорили про неправильність розуміння 
категорії «прав людини», яка зводиться до заперечення можливості 
вільно висловлювати думки та без обмежень сповідувати свою 
релігійну віру, про найрізноманітніші дискримінації, яких заз-
нають мільйони людей, у тому числі й християни, за їхню Біблійну 
позицію, наприклад, щодо одностатевих шлюбів, або ж користу-
вання християнськими символами на роботі. Папа зазначав вір-
ність гасла Європейського Союзу «Єдність у різноманітності», яке 
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означає, що кожен повинен мати можливість «цінувати свої окремі 
традиції, беручи до уваги свою історію та коріння» [38]  

На нашу думку, аргументація церкви абсолютно слушна. 
Якщо йдеться про свободи людини, й усі мають визнавати право 
представників сексуальних меншин на визначення та демонстрацію 
власної гендерної ідентичності, то чому у такому разі представники, 
приміром, релігійних груп обмежені у цих самих правах: йдеться про 
заборону проповідувати істини власних релігій, використовувати 
релігійну символіку і навіть носити традиційний одяг [39].  

Зрештою, у червні 2016 р., розуміючи малоймовірність вироб-
лення консенсусного рішення з проблеми ЛГБТ-спільноти, Папа 
Франциск від власного імені закликав церкву просити вибачення у 
цих людей за всі прикрощі, що їм було завдано у минулому. При 
цьому Папа знову був неоднозначним: визнавши, що гомосексуалізм 
не є гріхом, він назвав гріховними гомосексуальні зв’язки [40].  

 Необхідно зазначити, що позиція Франциска у цьому питанні 
піддається поступовій трансформації: будучи ще до свого понти-
фікату жорстким опонентом ідеї легалізації одностатевих шлюбів, з 
приходом у Ватикан він поступово, очевидно під впливом лібераль-
них європейських архієпископів, пом’якшував своє ставлення до 
ЛГБТ-спільноти. Очевидно можна констатувати, що позиція 
РКЦ ще перебуває на стадії формування, однак ті тенденції, які 
видно вже зараз, показують, що церква невпинно рухається до 
поступової ревізії своїх догматичних норм у питанні визнання 
прав сексуальних меншин.  

На іншому цивілізаційному полюсі – «русский мир», який 
активно інструменталізує трансформаційну слабкість «європейсь-
кого проекту» у своїй пропагандистській риториці і для якого це 
вже, власне, й не Європа, а «Гейропа», а Україна, яка прагне в неї 
влитися, виставляється країною «бісів і содомітів» [41]. Тут про-
цеси інституційних змін розгортаються у протилежному напрямі. 
Триває зміцнення політичної, економічної, релігійної та інших 
вертикалей. Відбувається дискримінація різних груп меншин 
(зокрема, ухвалюється закон про заборону пропаганди гомосек-
суалізму). Російська православна церква, що стає основним ідеоло-
гічним інструментом режиму, накидає суспільству не лише власне 
розуміння морально-етичних норм [42], але й активно висловлює 
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свою позицію з питань геополітики, внутрішньої політики, еконо-
міки. Для ілюстрування процесів, що відбуваються в Росії, на наш 
погляд, досить трьох сюжетів, що спостерігалися у першій 
половині серпня 2016 р. Сюжет перший: Патріарша комісія РПЦ з 
питань сім’ї оголосила рекомендації для російських сімей, в яких 
росіянам радиться мати якомога більше дітей і при цьому 
змиритися з бідністю [43]. Сюжет другий: член президентської 
Ради із взаємодії з релігійними обєднаннями і голова Коорди-
наційного центру мусульман Північного Кавказу Ісмаїл Бердиєв 
закликав робити обрізання всім жінкам. Таким чином він запро-
понував боротися з розпустою і «заспокоювати жіночу хтивість» 
[44]. Сюжет третій: протоієрей РПЦ В. Чаплін в інтерв’ю 
радіостанції «Эхо Москвы» заявив: «Для виховання суспільства 
інколи необхідно знищувати деяку кількість тих, хто вартий 
знищення», а на запитання ведучої, хто має вирішувати, кого 
знищувати, він відповів: «воля Божа і воля народу, яка повинна 
збігатися з волею влади» [45].  

То до якого з цивілізаційних полюсів готова пристати Украї-
на? Наразі наявні дослідження свідчать про те, що більшість 
українців не готова сприймати толерантність основоположним 
ціннісним принципом.  

За даними європейського підрозділу міжнародної асоціації 
захисту прав ЛГБТ ILGA-Europe, у 2016 р. Україна з показником 
рівня свобод ЛГБТ 13,3% у процентному еквіваленті займала 6-те 
місце із 49 європейських країн за рівнем нетолерантності до ЛГБТ-
спільноти. Дослідження проводилося за широким спектром критеріїв 
включно із наявністю чи відсутністю переслідувань, заборони на 
одностатеві шлюби та усиновлення дітей одностатевими парами, 
дотриманням свободи зібрань тощо. Гірші в цьому плані показники 
мають лише Азербайджан (4,8) Росія (6,5), Вірменія (7,2), Туреччина 
(8,7) та Монако (10,8). Аналогічні з Україною позиції у цьому 
рейтингу займають Білорусь (13,8) та Молдова (14,1), дещо вищі 
Латвія (17,8) і Литва (18,1), зіставні з ними Польща (18,3) та 
Македонія (18,5), середній рівень толерантності притаманний для 
таких східно- та центральноєвропейських країн, як Румунія (23,4), 
Болгарія (24), Словаччина (29,2), Грузія (30,3), Чехія (31,6), 
Словенія (31,6), Сербія (32), Албанія (34), Естонія (36,2) та Чорно-
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горія (45,2), серед країн з високим рівнем толерації ЛГБТ лише 
Угорщина (51,4) та Хорватія (66,5), що займає 9-те місце серед 
найбільш комфортних для ЛГБТ-спільноти країн Європи, – представ-
ники колишнього «соцтабору». Перші три місця поділяють Мальта 
(87,7) Бельгія (81,8) та Великобританія (81,4). Впадає у вічі 5-те 
місце, яке займає у рейтингу католицька Іспанія (70,2), у той час як 
Італія (19,7) – 46-та [46].  

Особливе роздратування українців викликають намагання 
ЛГБТ-спільноти організовувати публічні акції на кшталт гей-
парадів, такий демонстративний вияв власної самоідентифікації 
сприймається як «публічність гріха», пропаганда гомосексуалізму, 
яка може мати негативний вплив на підростаюче покоління. 
Прагнення гей-активістів провести паради у Києві, Львові, Одесі 
щораз наштовхувалися на суспільне нерозуміння, «м’який» опір 
релігійних організацій, що виявлявся у заявах і закликах, та 
«жорсткий» опір українських радикалів, що не гребували 
застосуванням фізичної сили [47].  

Зрештою, тиск громадських та релігійних активістів часто 
змушував місцеві влади під різними приводами відмовляти у праві 
ЛГБТ-спільності на організацію власних акцій. Зокрема, у серпні 
2015 р. Одеський окружний адміністративний суд заборонив про-
ведення в Одесі ЛГБТ-маршу, аргументуючи це тим, що в місті 
існують негативні суспільні настрої щодо цієї події, а також є висока 
ймовірність застосування насильства до учасників маршу [48].  

Про рівень нетолерантного ставлення до секс-меншин жителів 
української столиці свідчить той факт, що усього за 1 тиждень  
(з 30 травня до 6 червня) петиція про заборону проведення в Києві 
форуму «Київ Прайд 2016» і гей-параду, запланованого на  
12 червня 2016 р., набрала необхідні 10 тисяч підписів [49]. Промо-
вистість цього факту засвідчує те, що протягом 2016 р. (станом на 
серпень) киянами було підтримано усього 10 (включно із зазна-
ченою) петицій [50].  

 Домінування традиціоналістських настроїв в українському 
суспільстві підтверджують дані соціологічних опитувань. Згідно з 
опитуванням «Етичні орієнтири українців», проведеного Інсти-
тутом Горшеніна восени 2011 р., подружню зраду вважають недо-
пустимою 55,4%, одностатеві стосунки засуджувало 78,1% україн-
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ців, а от неприпустимість абортів визнали лише 35,4%, при цьому 
64,6% респондентів визнали їх прийнятними [51].  

На наш погляд, ці дані ставлять під сумнів кореляцію консер-
вативних суспільних настроїв лише з релігійними моральними 
принципами. Адже усім відомо, що аборт у християнстві усіма 
конфесіями визнається смертним гріхом, який неможливо споку-
тувати, і тим не менше – дві третини українців ставляться до цього 
явища абсолютно терпимо. Ця тема зачіпає ще один пласт проблем, 
які досліджуються і потребують подальших досліджень і стосуються 
структури суспільної свідомості українців. Яке місце у ній займають 
християнські моральні цінності, а що є стереотипами, витвореними 
ще в радянські часи? Дослідники можуть бути дезорієнтованими, 
сприйнявши деякі суспільні установки за плід релігійного 
світосприйняття, хоча їх корені мають абсолютно інше походження. 
Якою мірою, допустимо, патерналізм та ієрархічне сприйняття 
дійсності мають християнські чи тоталітаристські витоки? Чи не 
чинить спротив українське суспільство одностатевим стосункам з 
причини їх криміналізації в СРСР, а не з релігійних переконань? Саме 
поблажливе ставлення до абортів, які були допустимим і досить 
звичним явищем у радянські часи, на нашу думку, засвідчує, що 
багато суспільних стереотипів мають не стільки релігійне, скільки 
тоталітарне походження, а в процесі політичних та пов’язаних з ними 
соціокультурних трансформацій відбулося нашарування одного типу 
світогляду на інший, що супроводжувалося підміною держави, як 
основоположної ідеологічної інституції, церквою (яка, згідно з 
згаданим опитуванням, є головним носієм моральних цінностей для 
37% українців [51]), що й забезпечує надзвичайну стійкість нового 
типу симбіозного світосприйняття. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі прогнози 
і рекомендації.  

По-перше, українське суспільство на цьому етапі свого розвитку 
не може бути органічно інтегроване ані в цивілізаційний проект 
«русского мира», ані в Європейське співтовариство. Це не означає, 
що воно перестане бути суб’єктом інтеграційного процесу. На 
сьогодні політична еліта країни, виконуючи план євроінтеграції, 
нав’язує суспільству формальні інститути, які часто вступають у 
гострий конфлікт з інститутами неформальними. Тобто ті правові 
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норми, що імплементуються у законодавство України на виконання 
євроінтеграційних зобов’язань (у тому числі пов’язані із забезпе-
ченням прав сексуальних меншин), часто вступають у жорсткий 
конфлікт з нормами традиційної моралі. Як показує українська та 
російська практика, атомізація формальних і неформальних 
інститутів не обов’язково приводить до руйнації системи, але 
однозначно робить її слабоефективною. Вдаватися до традиційної 
практики маніпулювання інститутами, чим зайнята зараз українська 
влада, означає повністю нівелювати основну ідею євроінтеграції, що 
полягає у побудові ефективної інституційної системи. 

 По-друге, якщо Україна піде шляхом формальної інститу-
ціоналізації норм, необхідних для реалізації євроінтеграційних 
заходів, то ці норми або будуть недієвими, або у разі їх приму-
сового дотримання можуть призвести до суспільного розчарування 
в Європейському проекті. Приклади євроскептицизму сьогодні 
притаманні багатьом східно- та центральноєврейським країнам, 
виявом чого став прихід до влади у багатьох з них правора-
дикальних сил. Змирившись з багатьма вимогами ЄС задля власної 
інтеграції у нього, зокрема, й необхідністю легалізації прав сек-
суальних меншин, вони зараз не витримують випробування 
міграційною кризою. У випадку подальшого нав’язування євро-
пейськими структурами власних стандартів політики щодо 
біженців, на наш погляд, можливе наростання протестних настроїв, 
унаслідок чого не виключений відкат цих країн не просто до 
реанімації, а й до посилення ролі традиціоналістських цінностей. У 
світовій історії багато прикладів, коли через надто швидкі та 
неорганічні інституційні зміни суспільною реакцією ставав ради-
кальний реваншизм (наприклад, ісламська революція в Ірані).  

По-третє, найгіршим наслідком реваншу ультраконсерватив-
них сил можуть стати тотальні переслідування і розправи над пред-
ставниками меншин. Причому, як показує досвід окупованих 
територій Донецької та Луганської областей, не виключена повна 
зачистка представників окремих соціальних груп.  

По-четверте, намагання імплементувати в українське правове 
поле європейські стандарти прав людини буде активно вико-
ристовуватися російською пропагандистською машиною для 
компрометації як політичного керівництва України, так і обраного 
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курсу євроінтеграції. Кожен крок у напрямі легалізації односта-
тевих шлюбів чи усиновлення дітей трансгендерними парами буде 
активно демонструватися підконтрольними засобами масової 
інформації, а за негативного ставлення до такої політики тих 
представників української інтелектуальної і духовної еліти, що 
володіють найбільшими соціальними капіталами, знайти достой-
них коментаторів буде дуже просто.  

 
 

Висновки та рекомендації 
 

Процес інституційних змін складний та неоднозначний. З одного 
боку, він простий, особливо в країнах, для яких притаманна тотальна 
політична корупція, в частині трансформації формальних інститутів. 
Формальні інституційні зміни стають результатом політичних 
домовленостей, досягнутих різними методами (аналіз і оцінка яких не 
є предметом цього дослідження). Однак наявність формальних 
інститутів, які не відповідають, а то й суперечать інститутам 
неформальним, призводить до інституційної кризи. Найефектив-
нішим способом інституціоналізації є гармонізація формальних і 
неформальних інститутів. Вона може відбуватися методами або 
підпорядкування одного виду інститутів іншому, або пошуку 
компромісної моделі взаємодії інститутів. Ефективність російської 
інституційної моделі «русского мира» полягає у тому, що у ній 
відбувається поступове підпорядкування формальних інститутів 
неформальним. Російська інституціональна модель все більше набу-
ває традиціоналістського характеру, що відповідає основоположним 
принципам російської культури (спорідненість української та 
російської культур у цьому відношенні становить найбільшу небез-
пеку для дрейфу України у цьому цивілізаційному напрямі). У 
багатьох країнах Європи, особливо із сильною католицькою тради-
цією, або нових членах ЄС відбувалося поступове, але невпинне поде-
куди примусове нав’язування інституційного принципу толерант-
ності, накладання його на неформальні інститути. Ключовим момен-
том тут є саме поступовість, яка з допомогою освітньо-виховних 
механізмів змінює усталені традиції та стереотипи. Таким чином, 
процес неформальних інституційних змін – складний і тривалий, його 
неможливо здійснити за одну ніч, як прийняти українську Консти-
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туцію. Тому єдино можливим варіантом інституційних трансформацій 
є поступова еволюційна модернізація нефоммальних інститутів у 
напрямах, визначених у процесі діалогу з основними репрезентантами 
традиціоналістської частини українського суспільства, насамперед 
інтелектуальною, духовною та релігійною елітами України. 

 
 1. Декларація Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

«Про негативне ставлення до явища гомосексуалізму та спроб легалізації так 
званих одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих партнерств)» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php 
?view=article&catid=50%3Azv&id=328%3A1&tmpl=component&print=1&layo
ut=default&page=&option=com_content&Itemid=78&lang=uk 

2. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає МЗС та 
Постійну делегацію України в ПАРЄ виступити проти легалізації 
одностатевих партнерств в Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.irs.in.ua/index.php?view=article&catid=34%3Aua&id=518%3A1&tm
pl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=6
1&lang=uk 

3. ВРЦіРО закликала В.Януковича не допустити підтримки резолюції 
ПАРЄ про геїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://risu.org.ua/ 
ua/index/all_news/confessional/auccro/35374/ 

4. Про негативне ставлення до гріха гомосексуалізму, його про-
пагування в суспільстві та спроб легалізації так званих одностатевих шлюбів 
(реєстрації одностатевих партнерств) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ecumen_doc/36168/ 

5. Закон про усиновлення дітей прийнятий з поправками, які не 
дозволяють всиновлювати дітей людям нетрадиційної сексуальної орієнтації 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/allnews/ 
community/religion_and_society/40927/; Євангельські церкви виступили на 
захист традиційних сімейних цінностей [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society 
/40970/; У Києві відбувся мітинг проти усиновлення дітей гомосексуалістами 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/ 
all_news/community /religion_and_society/40988/ 

6. Міністр шкодує, що церква не підтримує закон, який забороняє 
дискримінацію геїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ 
ua/index /all_news/state/legislation/51289/ 

7. Уряд захищає секс-меншини. Церкви проти [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/legislation/51601/ 

8. Синод УПЦ (МП) закликав владу не приймати законопроект, який 
захищає секс-меншини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu 
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.org.ua/ua/index/all_news/state/legislation/51620/; Глави церков закликають ВР 
відхилити законопроект № 2342 щодо дискримінації [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://risu.org.ua/ua /index/all_news/state/legislation/52287/; 
Глави євангельських церков закликають відхилити законопроекти, що 
руйнують інститут сім’ї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/ all_news/state/legislation/52331/ 

9. Рада вирішила поки не чіпати меншини [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2013/05/14/6989749/ 

10. Голова комітету: закон про секс-меншини все одно доведеться 
ухвалити [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/ 
all_news /community/religion_and_society/52308/ 

11. Глава УГКЦ засудив спроби знівелювати цінність сім’ї та наголосив 
на небезпеці гомосексуалізму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/52363/; 
Українські баптисти молитимуться, щоби після асоціації з ЄС нас оминуло 
лихо гріха та розпусти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news /community/religion_and_society/54156/ 

12. Рада Церков обговорила з керівництвом «Батьківщини» асоціацію з 
ЄС та моральні цінності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_ news/state/church_state_relations/54084/ 

13. Кожен, хто підтримує чи схвалює содомський гріх, підпадає під 
прокляття,–патріарх Філарет до законодавців [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/legislation/52399/ 

14. Священик УПЦ (МП ) на Луганщині пригрозив депутатам, якщо ті 
проголосують за права геїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ ua/index/all_news/community/religion_and_society/53618/ 

15. Помісний собор УПЦ КП різко засудив гріх содомії (гомосек-
суалізм) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/ 
index/all_news/ community/religion_and_society/52812/ 

16. Світ нині легалізує гріх, але ми не повинні на це вестися,–патріарх 
Філарет до світового українства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index /all_news/community/religion_and_society/53450/ 

17 «Нам потрібно взяти з Європи все універсальне, вічне та сильне і 
відкинути всі хвороби», – глава УГКЦ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua /index/all_news/catholics/ugcc/49289/ 

18. ВРЦіРО привітала президента Угорщини з прийняттям Конституції, 
яка захищає духовно-релігійні цінності [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/auccro/48807/ 

19. Блаженніший Любомир (Гузар) закликав українців не боятися 
євроінтеграції та зберегти свої духовні цінності [Електронний ресурс]. – 
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Режим доступу: http://www.irf.in.ua/index.php?option=com_content&view 
=article&id=1281%3A1&catid=50%3Azv&Itemid=78&lang=uk 

20. Проект змін до Конституції в галузі прав людини, напрацьований 
профільною Робочою групою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://constitution.gov.ua/ news/item/id/438 

21. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій подала свої 
пропозиції щодо змін до Конституції України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/church_state_relations/60513/ 

22. Рада Церков застерігає владу від зазіхання на сімейні цінності в 
новій Конституції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua 
/ua/index/all_news /confessional/auccro/60611/; Синод УПЦ КП категорично 
проти внесення до Конституції України закону, який легалізує одностатеві 
партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ 
ua/index/all_news/state/legislation/60664/; Проект нової Конституції несе 
загрозу традиційній сім’ї, – патріарх УГКЦ [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/legislation/ 60575/; Предста-
вники християнських церков Запоріжжя виступили проти нової редакції 
Конституції через загрозу інституту сім’ї [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/ all_news/state/church state_relations/60803/; 
Рада Церков переконана, що Конституція повинна спиратися на моральні 
цінності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua 
/ua/index/all_news/state/church_state_relations/61448/; Сім’я – це союз чоловіка 
і жінки: римо-католики організують акції протесту проти антилюдських змін 
в Конституції Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua /ua/index/all_news/state/legislation/61745/ 

23. Яценюк запевнив лідерів церков, що не буде змін до Конституції, які 
б підривали духовність чи мораль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/church_state_relations/61114/ 

24. Кожен православний, який схвалює «узаконення» содомського 
гріха, відлучає себе від церкви, доки не покається, – рішення синоду УПЦ КП 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://risu.org.ua/ua/index/all_news 
/orthodox/uoc_kp/61938/ ; Єпископи УГКЦ та РКЦ спільно стали на захист 
традиційної родини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ 
ua/index/all_news/community/religion_and_society/61899/; ВРЦіРО засудила 
зміни до Кодексу трудових законів щодо «гендерної ідентичності» та 
«сексуальної орієнтації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/ index/all_news/community/religion_and_society/61734/; 
Депутати проголосували за антилюдську ідеологію гендеру, – глава УГКЦ 
про «антидискримінаційну» поправку до трудового кодексу [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/ legislation/ 
61688/ ; УПЦ КП: ухвалення антидискримінаційної поправки – піррова 
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перемога [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index 
/all_news/state/legislation/61686/; Патріарх Філарет запропонував зако-
нодавцям компромісний варіант трудового кодексу, який захистить кожного 
від дискримінації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ 
ua/index/all_news/community/religion_and_society/61677/ 

25. Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 
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РОЗДІЛ X. 

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  
ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВ 

Масштаби і тенденції міграційних процесів у 
сучасному світі, Європі та Україні 

 

За всю багатотисячну історію загальносвітової цивілізації 
люди неодноразово стикалися з проблемою нестачі життєво важ-
ливих ресурсів, різними природними катаклізмами, епідеміями, що 
призвели до вимирання або переселення цілих племен і народів. 
Саме завдяки таким переміщенням відбулося розселення людей по 
земній кулі. Можна стверджувати, що вигляд сучасного світу багато в 
чому є результатом міграційних процесів, а самі міграційні потоки 
набули за цей час по-справжньому глобального характеру.  

Зазначене твердження переконливо ілюструють статистичні 
дані. За оцінками фахівців ООН, кількість міжнародних мігрантів 
швидко зростає. До 2016 р. вона досягла понад 250 млн осіб проти 
175 млн у 2000 р. та 154 млн у 1990 р., збільшившись, таким чином, 
на понад 50%. Більша частина приросту кількості міжнародних 
мігрантів припала на 2000–2010 рр., коли вона щорічно збільшу-
валася в середньому на 4,6 млн осіб (на 2,3%). У 1990–2000 рр. 
середньорічний приріст становив 2 млн (1,2%), а в 2010–2015 рр. – 
3,6 млн осіб (1,6%). 

Переважна частина міжнародних мігрантів (59% у 2015 р.) 
проживає в найбільш розвинених країнах світу. Із загальної кількості 
міжнародних мігрантів, що мешкають у розвинених країнах (142,2 
млн осіб), 60% народилися в інших розвинених країнах, а ще 40% 
походять зі слаборозвинених. Із загальної кількості міжнарод-
них мігрантів, які проживають у країнах, що розвиваються (98,9 
млносіб), 86% походять з інших слаборозвинених, і лише 14% – 
з високорозвинених країн. 

За 1990–2015 рр. кількість міжнародних мігрантів, що прожи-
вають у розвинених країнах, збільшилася на 56,3 млн  людей (на 
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65%), а в країнах, що розвиваються, – на 25 млн людей (на 33%). 
Однак, якщо в 1990–2000 рр. кількість міжнародних мігрантів 
швидко зростала в розвинених державах (на 2,3% у середньому за 
рік), а в країнах, що розвиваються, незначно скорочувалася  
(- 0,1%), то в 2000–2010 рр. темп приросту кількості міжнародних 
мігрантів у країнах, що розвиваються (2,5% у середньому за рік), 
виявився вищим, ніж у розвинених (2,3%). У 2010–2015 рр. 
зростання кількості міжнародних мігрантів сповільнилося в обох 
групах, але, як і раніше, залишалося вищим у країнах, що розви-
ваються (1,8% проти 1,5% у рік). 

Найбільше міжнародних мігрантів проживає в Європі (31,3% 
від загальної кількості міжнародних мігрантів у 2015 р.), Азії 
(30,6%) та Північній Америці (22,9%), найменше – в Океанії (3,4%) 
і Латинській Америці (3,7%). В Африці проживає близько 8% 
міжнародних мігрантів. 

Незважаючи на те, що сучасні мігранти переміщаються на 
більш значні відстані, ніж у минулому, більшість міжнародних 
мігрантів, що проживають в Африці, Азії, Європі та Латинській 
Америці, як і раніше, становлять вихідці з тих саме регіонів. Частка 
мігрантів, які оселилися (відбулися) у країнах свого географічного 
регіону, становить у них від 52% до 82%. У Північній Америці та 
Океанії, навпаки, лише невелика частина міжнародних мігрантів 
походить з інших країн того самого регіону (2% і 14%, відповідно). 
Переважна більшість мігрантів прибуває в Північну Америку та 
Океанію з інших географічних регіонів. 

Розподіл міжнародних мігрантів за регіонами походження 
показує, що найбільшим рівнем утримання виділяється Європа – 
65% міжнародних мігрантів, які народилися в європейських краї-
нах, проживають в інших європейських державах. Високим рівнем 
утримання міжнародних мігрантів у межах свого регіону виді-
ляються також Азія та Океанія (по 58%), а найнижчим він є в 
Латинській Америці: лише 15% міжнародних мігрантів, що наро-
дилися в країнах Латинської Америки та Карибського басейну, 
проживають в інших країнах регіону, а 85% переїхали на місце 
проживання в інші географічні регіони. 

Міграційні потоки стають дедалі різноманітнішими. Сьогодні 
більшість держав є одночасно країнами походження, призначення 
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та транзиту міжнародних мігрантів. В останні десятиліття багато 
країн Східної та Південно-Східної Азії, Південної Америки і 
Західної Африки, які відрізняються швидким зростанням еконо-
міки, стали значними центрами тяжіння міграції. 

Говорячи про головні напрями зовнішньої міграції в сучасному 
світі, слід зазначити, що внслідок економічних причин основні потоки 
мігрантів завжди спрямовувалися з держав із низьким рівнем доходів 
до країн з більш високими доходами. Відповідно, можна виділити такі 
держави і регіони, що є центрами тяжіння мігрантів з інших країн: 
США, Канаду, Австралію та Європейський Союз. 

Будучи найбільш економічно розвиненою країною, США є 
основним напрямом міграції як для низькокваліфікованої, так і 
висококваліфікованої робочої сили. Щороку туди приїжджає 
більше іммігрантів, ніж в усі інші країни разом узяті. Основні 
потоки низькокваліфікованої робочої сили спрямовуються в США 
з прилеглих латиноамериканських країн – Мексики, країн Карибсь-
кого басейну. Висококваліфіковані працівники іммігрують у США 
практично з усіх країн світу, включаючи Західну Європу, Латинську 
Америку, Росію, Індію тощо. Приплив іммігрантів у США та Канаду 
до початку ХХІ ст. оцінюється в 900 тис. людей у рік. У США 
легально іммігрують 740 тис. осіб у рік і емігрують 160 тис. Чиста 
імміграція (міграційне сальдо) становить 580 тис. осіб. 

Найбільш розвинені західноєвропейські країни, і насамперед 
ті, що входять до складу Європейського Союзу, притягують робочу 
силу з менш розвинених західноєвропейських держав (Португалії, 
Мальти, Іспанії), арабських країн Північної Африки та Близького 
Сходу, країн Африки на південь від Сахари, східноєвропейських 
країн і республік колишнього СРСР. Міграції працівників з афри-
канських країн – колишніх колоній західноєвропейських держав – 
сприяють спільність мови, традиційні, культурні, освітні, торго-
вельні та інші зв’язки. Припливи іммігрантів у Західну Європу в 
середині 1990-х років оцінювалися на рівні 180 тис. осіб у рік. 
Більше того, у рамках західноєвропейської інтеграції був створе-
ний і активно розвивається спільний ринок робочої сили, що пе-
редбачає свободу переміщення працівників між країнами Євро-
пейського Союзу та уніфікацію трудового законодавства. 
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Ілюструючи ці процеси статистично, можна зазначити, що за 
1990–2015 рр. найбільший приріст кількості міжнародних мігран-
тів спостерігався у Північній Америці – на 27,2 млн осіб, або в 
середньому на 1,1 млн у рік. З цієї чисельності 15 млн осіб (57%) 
народилися в країнах Латинської Америки, 10 млн (35%) – в Азії, 
понад 1 млн (6%) – в Африці. 

Дещо меншим виявився приріст кількості міжнародних 
мігрантів у Європі (25 млн осіб за 1990–2015 рр.) та Азії (23 млн 
осіб) – у середньому на 1 млн людей у рік. У Європі приріст 
кількості міжнародних мігрантів був забезпечений насамперед 
вихідцями з інших країн регіону (43% походять з Європи) і, 
меншою мірою, вихідцями з Азії (22%), Африки (18%) та 
Латинської Америки (14%). Потоки міграції в Азії рідше виходили 
за межі регіону: 87% приросту чисельності міжнародних мігрантів 
забезпечені вихідцями з Азії, 8% – з Африки. 

 За період 1990–2015 рр. кількість міжнародних мігрантів 
збільшилася майже в 75% країн світу. Найбільший приріст 
спостерігався в США (24,8 млн осіб, або в середньому на 1 млн 
осіб щорічно). На другому місці з великим відривом перебувають 
ОАЕ (7 млн) та Іспанія (6,3 млн осіб) [1]. 

 Як образно висловився В. Іонцев, «міжнародні міграційні 
потоки, що утворили сьогодні своєрідну «націю мігрантів», яка за 
чисельністю входить до десятка найбільш багатолюдних держав 
Землі, охопили… по суті, усі країни світу, ставши воістину глобаль-
ною проблемою! У ній, як у дзеркалі, найбільш наочно відобра-
жаються гострі сучасні протиріччя між національними та інозем-
ними громадянами в країнах їхнього перебування (зростання 
соціальної напруженості в місцях концентрації іммігрантів зумов-
лене, зокрема, загостренням конкуренції на національних ринках 
праці, посиленням расової та національної ворожнечі, ксенофобії й 
т.п.); між трудящими-мігрантами та підприємцями (посилення 
експлуатації з боку останніх, що виявляється, зокрема, у змен-
шенні заробітної плати, небажанні збільшувати або взагалі випла-
чувати різні допомоги, що, до речі, є одним з основних факторів, 
які перешкоджають возз’єднанню родин трудящих-мігрантів, тощо); 
між розвиненими державами і країнами, що розвиваються 
(збільшення розриву в економічному розвитку цих груп країн, 
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зумовленого, зокрема, нерівноправними відносинами в галузі 
міграції, у першу чергу щодо міграції висококваліфікованих кад-
рів, тобто так званого «витоку мізків», та ін.)» [2, с. 6]. 

Аналіз характеру процесів міжнародної міграції населення 
дозволяє виділити такі тенденції:  

1. Збільшення обсягів і розширення географії міграції. 
Кількість міжнародних мігрантів зросла до 3% усього світового 
населення. При цьому чисельність мігрантів зростала швидше, ніж 
населення земної кулі. За прогнозом Міжнародної організації з 
міграції (MOM), до 2030 р. показник міграційної активності 
населення становитиме 300 млн людей. Відбувся вихід на арену 
міжнародної міграції великої кількості країн. За інформацією 
відділення народонаселення ООН, у міграційний обіг уведено 218 
країн світового співтовариства.  

2. Поява нових типів мігрантів, ускладнення їхніх соціо-
культурних характеристик. Їхня поява пов’язана насамперед з 
глобалізацією ринків праці та швидким зростанням кількості 
трудових мігрантів. Серед них виділяються такі потоки: високо-
кваліфікована міграція – менеджери, адміністратори, фахівці, 
техніки тощо, ті, хто переміщається в межах внутрішніх трудових 
ринків міжнаціональних корпорацій і міжнародних організацій, 
або ті, хто шукає роботу через міжнародні ринки праці; міграція 
низькокваліфікованих кадрів – робітників для будівництва, 
швейної промисловості, обробки сільгосппродукції та сфери 
обслуговування; нелегальна міграція – дешева робоча сила в 
тіньовому сегменті економіки. 

3. Розширення вимушеної міграції. За оцінками фахівців, 
загалом близько 50 млн людей у світі можуть сьогодні вважатися 
жертвами вимушеного переміщення. У багатьох районах світу 
можна було спостерігати насильницьке переміщення людей, 
здійснюване урядами або іншими силами заради досягнення своїх 
цілей. Зростанню масштабів і темпів вимушеного переміщення в 
останній період сприяла поява нових методів ведення військових 
дій, що тягнуть за собою повне руйнування всіх соціальних, 
економічних і політичних систем, а також використання масових 
виселень і вигнань із країни як засобу ведення війни та створення 
однорідних у культурному й етнічному відношенні суспільств. За 
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останні роки поряд зі збільшенням масштабів вимушеного 
переміщення населення розширилися також його географічні межі.  

4. Фемінізація міграційних переміщень. Хоча жінки завжди 
становили значну частину мігрантів, їх частка за останній час 
збільшилася до 48%. Найважливіше зрушення в цій тенденції 
полягає в тому, що якщо раніше жінки мігрували в складі сімейств, 
то сьогодні їхні міграційні переміщення стають самостійними.  
Із цією тенденцією пов’язаний трафік жінок. Жертвами работоргівлі 
найчастіше стають жінки та діти, які зазнають сексуальної 
експлуатації та втягуються в проституцію. За даними доповіді 
Держдепартаменту США про работоргівлю, щорічно від 700 тис. до 4 
млн  осіб у 89 країнах світу «купуються, продаються, перевозяться та 
утримуються в рабських умовах проти їхньої волі». 

5. Багато держав використовують еміграцію для розв’язання 
проблем зайнятості у своїх країнах. Це означає фактичну урядову 
участь у вербуванні робочої сили, регулювання дій неурядових 
організацій або просте невтручання відносно спонтанних пере-
сувань. Деякі азіатські країни навіть створили спеціальні депар-
таменти (або агентства) з управління трудовою еміграцією. Однак 
регулювання трудової еміграції часто буває неефективним, тому 
що велика кількість емігрантів переміщається незаконно. Це, своєю 
чергою, дозволяє стороні, що приймає, не вживати жодних заходів 
стосовно них. Грошові перекази, що відсилаються мігрантами на 
свою історичну батьківщину, для багатьох країн є важливим 
джерелом надходжень іноземної валюти [3, с. 296–297, 318].  

Подібні спостереження робить і американський економіст  
Дж. Бхагваті, який, аналізуючи проблеми сучасної міжнародної 
міграції, виділяє три аспекти. Він констатує: «Насамперед потрібно 
враховувати, що міграція з бідних країн у багаті дуже сильно 
відрізняється від поїздок у зворотному напрямі. Далі, необхідно 
розрізняти міграцію кваліфікованої і некваліфікованої робочої 
сили. У першому випадку країни, що розвиваються, стикаються з 
проблемою «витоку мізків», а в другому вони розглядають 
еміграцію як благо. По-третє, необхідно відокремлювати легальну 
міграцію від нелегальної, а добровільну – від вимушеної, яка 
виникає у випадку збройних конфліктів або репресій (згідно з 
міжнародним правом люди, що отримали статус біженців, наді-
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ляються певними правами, а країни, які їх приймають, – низкою 
обов’язків)» [4, c. 281]. 

Сам учений відзначає наростання в сучасному світі асиметрії у 
взаєминах між багатими і бідними країнами. Проблему він фор-
мулює таким способом: «Багаті країни прагнуть залучати кваліфі-
кованих іммігрантів, а тому змінюють свою імміграційну політику 
таким чином, аби збільшити їхній наплив за рахунок обмеження 
допуску некваліфікованих працівників. Бідні ж країни зацікавлені 
в еміграції некваліфікованої робочої сили, а не висококвалі-
фікованих фахівців, особливо з урахуванням їх дефіциту в 
національній економіці. Можна констатувати, що в багатих країнах 
пропозиція некваліфікованої праці іноземців перевищує попит на неї. 
Звідси - нелегальна імміграція, а також в’їзд у країну за фальси-
фікованими клопотаннями про притулок. Що стосується кваліфі-
кованих фахівців, у розвинених країнах попит на них перевищує 
пропозицію, а в країнах, що розвиваються, спостерігається дедалі 
більша стурбованість таким «витоком мізків» [4, с. 281, 286]. 

Самостійний аналіз характеру динаміки міжнародної мігра-
ції дозволяє стверджувати, що факторами, сприятливими для 
інтенсифікації цих процесів, є: відмінності в режимах демогра-
фічного відтворення, що викликають старіння населення в 
одних країнах і формування відносно молодої структури в 
інших; істотна і дедалі зростаюча поляризація рівня життя, зрос-
тання депривацій в окремих країнах. На жаль, обидві виявлені 
обставини найближчими десятиліттями і далі серйозно детермі-
нуватимуть зростання міграційних потоків.  

Говорячи про світову демографію, слід зазначити, що проблема 
«демографічного вибуху», або прискореного зростання народо-
населення планети, залишається найважливішим фактором, що 
визначає динаміку глобальних міграцій. Вважається, що десять тисяч 
років тому на Землі жило всього 10 млн чоловік. До початку нашої 
ери їх стало 200 млн, до 1650 р. (умовного початку промислової 
революції) – 500 млн, до XIX ст. – 1 млрд, на початку XX ст. – 1,5–2 
млрд. Потім 2,5 млрд – у 1960 р. і 4,4 млрд – у 1980 р. На початку XXI 
ст. – більше 6 млрд, у 2015 р. – близько 7,5 млрд [5, с. 425].  

Демографи відзначають, що із середини ХХ ст. відбувається 
безпрецедентне в історії людства, як за темпами, так і в 
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абсолютних величинах, зростання чисельності світового насе-
лення. Швидше за все, внаслідок соціального й технічного прог-
ресу більша частина людства вийшла з-під впливу стабілізуючого 
відбору, який певною мірою поліпшував біологічні якості виду. 
Це, закономірно, призвело до неконтрольованого розростання, 
збільшення чисельності людських популяцій, що характеризується 
істотним скороченням часу подвоєння кількості особин у 
популяції. Так, якщо в епоху неоліту подвоєння чисельності відбу-
валося за 2500 років, то до 1900 р. цей час скоротився вже до 100 
років, а до 1960 р. – до 35 років. На сьогодні, згідно з даними 
доповіді Американського бюро перепису населення світу, загальна 
кількість населення Землі збільшується зі швидкістю 1000 осіб на 
годину, або на 80–90 млн чоловік у рік [6, с. 167]. 

Демографічна ситуація на планеті ускладнюється й тим, що 
основний приріст населення Землі відбувається в країнах, що 
розвиваються, населення яких на початку XXI ст. становило 4/5 
усього населення планети. Важливо підкреслити, що в розвинених 
країнах проживає 1,2 млрд людей (так званий «золотий мільярд»), і 
протягом найближчих 35 років ця кількість не збільшиться, а в 
країнах, що розвиваються, населення з 4,3 млрд людей за 35 років 
зросте до 6,5 млрд осіб, причому в основному за рахунок країн, 
розташованих південніше Сахари (тобто країн, не здатних 
забезпечити для свого стрімко зростаючого населення нормальні 
умови життя). Національна академія наук США прогнозує 95% 
приросту населення в бідних регіонах світу – насамперед в 
Африці, Латинській Америці, Азії. За даними дослідницької групи 
Міністерства оборони Великобританії, до 2035 р. імовірним є 
зростання населення планети до 8,5 млрд осіб, причому 98% цього 
зростання припадатиме на менш розвинені країни. Протягом 
зазначеного періоду населення країн Центральної та Південної 
Африки зросте на 81%, Близького Сходу – на 132% [7]. 

Практично усі демографи прогнозують подальше зростання 
населення в ХХІ ст., визнаючи при цьому, що рано чи пізно кількість 
населення повинна стабілізуватися на конкретній граничній або 
позамежній позначці. Проте дані прогнозів значно різняться. На 
думку експертів ООН, найімовірнішою видається стабілізація чисель-
ності населення світу до кінця ХХІ ст. на рівні 10,5 млрд осіб. Згідно з 
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оцінками чеських соціологів, у 2100 р. на земній кулі буде 12,3 млрд 
осіб, і надалі їхня кількість зменшуватиметься [8, с. 64–65]. Статис-
тичні розрахунки соціолога Е. Араб-Огли показують, що збільшення 
населення може закінчитися до 2100 р. на позначці 15,1 млрд осіб [9, 
с. 115]. За прогнозами Фонду за оптимізацію населення, воно 
стабілізується до 2200 р. на рівні 10 млрд [10]. 

Зростання кількості населення буде зупинено ресурсною 
базою, що звужуватиметься. На думку українських учених  
І. Алєксєєнка та Л. Кейсевича, Земля зможе прогодувати не більше 
10–12 млрд осіб, «та й лише в тому разі, якщо біосферу буде 
збережено хоча б у її нинішньому стані». Уже сьогодні, наго-
лошують вони, наприкінці другого тисячоліття шестимільярдне 
населення Землі, що збільшується на кілька десятків мільйонів 
особин у рік, ставить перед цивілізацією в цілому майже 
невирішені завдання забезпечення загалу людей продовольством і 
медичною допомогою [6, с. 18].  

Очікуване зниження кількості населення, на думку вчених, 
може набути кількох форм. По-перше, вирішальним чинником 
може стати голод і супутні йому хвороби. Другий варіант перед-
бачає розповзання ядерних технологій і втягування людства, через 
нестачу ресурсів, у низку військових конфліктів із застосуванням 
зброї масового знищення. Третій варіант передбачає спроможність 
людства (масової людини) правильно реагувати на сигнали 
переобтяженої біосфери і коректувати популяційні механізми. 
Четвертий варіант можливий у разі запровадження державами 
заходів, спрямованих на обмеження народжуваності та поступове 
зниження кількості населення [11, с. 452–453]. Проте вірогідність 
реалізації таких сценаріїв не є однаковою. Швидше за все, усі 
зазначені чинники працюватимуть одночасно, з тими чи іншими 
акцентами, залежно від регіону й часу.  

Уже сьогодні зростаюче населення світу стикається з гострим 
дефіцитом продуктів харчування і прісної води. Майже в усіх 
країнах спостерігається процес деградації орних земель і посту-
пове виведення їх для соціально-промислових потреб. Щороку на 
планеті зі швидкістю 20 млн га «з’їдаються» продуктивні землі за 
рахунок будівництва міст, підприємств, доріг та інших об’єктів 
інфраструктури (наприклад, значні території виділяються під 
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звалища промислових і побутових відходів). Стає проблематичним 
і поховання померлих людей – більшість культур і цивілізацій 
сповідує культ мертвих, унаслідок чого кладовища і колумбарії 
приростають значними територіями [12, с. 17–18]. 

Ще могутнішим фактором, що кидає більший виклик демог-
рафічному зростанню населення, ніж дефіцит землі, може стати 
нестача прісної води, яку учасники Давоського форуму 2008 р. 
назвали «нафтою ХХІ століття» [13]. Проблема чистої води особливо 
гостро стоятиме для країн таких регіонів, як Близький Схід, Північна 
Африка, Південна Азія, Північний Китай. Уже нині 400 млн людей на 
планеті живуть у регіонах із серйозною нестачею води [14, с. 250]. 

Демографічні та ресурсні проблеми країн «другого» і «тре-
тього» світів розгортаються на тлі відносного благополуччя країн 
«першого» світу, що призводить до посилення соціальної поляр-
ності на міждержавному (глобальному) рівні. 

Наприкінці XX – на початку XXI ст. проблеми міжнародної 
міграції набувають першорядного теоретичного та практичного 
значення з огляду на такі об’єктивні причини:  

1. Унаслідок гострих демографічних проблем промислово роз-
винених країн створюються диспропорції на ринках праці. Через 
це не лише розвиток, але й саме функціонування економіки є не-
можливим без залучення працюючих мігрантів.  

2. Збільшення тривалості життя, зменшення народжуваності та 
очікувана хвиля видатків на пенсії здатні захлиснути бюджети 
найбагатших країн світу. «Імпортуючи платників податків», 
суспільства, що старіють, полегшують податковий тягар.  

3. Міжнародна міграція багато в чому нівелює негативні 
наслідки масштабної реструктуризації, що відбувається в багатьох 
країнах світу та супроводжується зростанням кількості безробіт-
них, збільшенням проблем бідності та економічної нерівності.  

4. Міжнародна міграція супроводжується потужними пото-
ками грошових переказів мігрантів, робить внесок у справу 
боротьби з бідністю, сприяє використанню додаткових джерел 
фінансування країн, що розвиваються.  

5. Міжнародна міграція позитивно впливає на стабільність 
функціонування фондових ринків. Сьогодні обсяг світових ринків 
акцій і облігацій удвічі перевищує світовий ВВП, а значна частина 
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таких активів належить пенсійним фондам. Якщо не підключити 
мігрантів до розв’язання проблеми пенсійного забезпечення, то 
незабаром для виплат пенсій стрімко старіючому населенню 
Заходу пенсійні фонди будуть змушені продавати цінні папери, 
що, своєю чергою, може спровокувати глобальну фінансову кризу 
з важко передбачуваними наслідками [15, с. 18]. 

Проблеми міжнародної міграції залишаються актуальними і 
для Української держави. У перші роки незалежності міграційний 
оборот між Україною та іншими новими незалежними державами 
становив 700–800 тис. осіб на рік, а сальдо обміну населенням із 
ними мало вагоме позитивне значення. У 1992 р. був досягнутий 
рекордний міграційний приріст – майже 300 тис. осіб. Населення 
України продовжувало збільшуватися, незважаючи на негативні 
показники його природного руху. 

Це відбувалося, насамперед, завдяки поверненню вихідців з 
України, які прагнули жити у власній державі, з російської Пів-
ночі, із Західного та Східного Сибіру, Казахстану та Центральної 
Азії. У 1991–1993 рр. етнічні українці становили до половини 
прибулих з Білорусії, Росії, Казахстану, 54% – з Туркменістану, 
60% – із країн Балтії. Репатріація стала головною причиною підви-
щення питомої ваги українців у населенні країни: з 72,7% за 
переписом 1989 р. до 77,8% за Першим всеукраїнським переписом 
населення 2001 р. [16]. 

Завдяки демократичним перетворенням змогли повернутися 
на Батьківщину жертви репресій і депортацій. Так, 7% іммігра-
ційного припливу становили кримські татари, депортовані в  
1944 р. сталінським режимом, та їхні нащадки. Лише за 1991–1993 рр. 
прибуло 88,5 тис. осіб. За даними перепису 2001 р., у Криму про-
живали вже 248 тис. кримських татар, або в 5,3 раза більше, ніж на 
момент останнього радянського перепису 1989 р. У 2015 р. на 
півострові живе понад 260 тис. кримських татар, майже 13% 
населення. Повернення на історичну батьківщину, що мало оче-
видне етнічне забарвлення, було провідною тенденцією і для 
еміграції з України. Росіяни, що виїжджали в Росію, домінували 
серед вибулих (до 50% емігрантів у колишні республіки СРСР). 
Активно відбувалася також репатріація представників інших народів, 
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що створили свої незалежні держави (крім тих, на території яких 
точилися воєнні дії). 

До середини 1990-х років дія факторів «виштовхування», що 
породжували вимушену міграцію, ослабшала. У той же час унаслі-
док глибокої економічної кризи, пік якої припав на 1994–1995 рр., 
привабливість України для іммігрантів знизилася. Несприятлива 
економічна ситуація змусила частину громадян України шукати 
кращого життя в інших країнах, насамперед у Росії, де економічне 
становище було кращим. Втрати населення внаслідок еміграції в 
Росію частково компенсувалися за рахунок в’їзду з інших постра-
дянських держав, з якими (крім Білорусі) зберігалося позитивне 
сальдо міграції. Однак у цілому з другої половини 1990-х років 
сформувався негативний баланс міграції між Україною та іншими 
країнами СНД. На рубежі сторіч поліпшення економічного стано-
вища в Україні забезпечило поступове скорочення негативного 
сальдо міграції. У 2004 р. вперше за десять років різниця між 
в’їздом і виїздом набула позитивного значення. Згодом цей показ-
ник збільшився, а в 2012 р. досяг 34 тис. осіб. 

 Таким чином, якщо керуватися даними української статистики, 
міграції між Україною та пострадянськими державами стабілізу-
валися на досить низькому рівні й характеризуються невеликим 
позитивним сальдо. Разом з тим, відзначає О. Малиновська, стверд-
жувати, що Україна сьогодні вже не втрачає населення внаслідок 
еміграції в країни СНД, насамперед у Росію, передчасно: хоча 
українська статистика фіксує позитивне сальдо міграції з Росією, 
однак російська, як і раніше, стверджує, що прибулих з України 
більше, ніж тих, що вибули (у 2011 р. у Росії зареєстровано 43,6 тис. 
іммігрантів з України та 6,3 тис. емігрантів) [17, с. 6]. 

Хоча більшість переїздів традиційно відбувається між Украї-
ною та пострадянськими державами, очевидною є тенденція, яку 
дослідники назвали «західним дрейфом». Частка міграції за межі 
пострадянського простору зростає. Якщо в 1991 р. вона становила 
менше чверті еміграційного потоку, то в 2012 р. – понад 60%. 
«Західні» міграції характеризуються тим, що вибуття населення 
практично ніколи не компенсувалося прибуттям. У 1991–2012 рр. у 
країни так званого «старого» зарубіжжя емігрували понад 700 тис. 
українців. Лише після 2006 р. сальдо міграції на цьому напрямі 
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набуло невеликого позитивного значення. Однак сформувалося 
воно за рахунок іноземців, насамперед студентів, тоді як вибуття 
громадян України, як і раніше, перевищує прибуття.  

Еміграція на Захід почала наростати в період «перебудови», 
коли заборони на виїзд із СРСР ослабшали. Найбільшій кількості 
громадян було дозволено залишити країну в 1990 р. – понад 95 тис. 
осіб. Після 1991 р. виїзд дещо скоротився, його пригальмували 
надії, пов’язані з проголошенням незалежності, але він знову виріс 
у 1994 р. – у найважчий період кризи (58,7 тис.). Надалі еміграція 
для постійного проживання в країни «старого» зарубіжжя, що 
супроводжувалася оформленням відповідних документів і зняттям 
з реєстрації в Україні, рік у рік скорочувалася і в 2012 р. становила 
лише 7,9 тис. осіб. 

На початку періоду державної незалежності України еміграція 
мала очевидні етнічні риси. Крім євреїв, що виїжджали в Ізраїль, 
значну частину емігрантів становили представники інших 
національних меншин. Зокрема, в Німеччину виїхало близько  
40 тис. громадян німецького походження. Країну покинули приб-
лизно 15 тис. етнічних греків. За даними перепису 2001 р., 
кількість євреїв, що проживали в Україні, зменшилася в п’ять разів 
(на 382,7 тис. осіб), а їх частка в структурі населення скоротилася з 
0,9 до 0,2%. Порівняно з 1989 р. скоротилася кількість чехів на 
35%, поляків – на 34%, словаків – на 19%, німців – на 12%, греків – 
на 7%, угорців – на 4%.  

Однак поступово еміграція втрачала етнічне забарвлення, її 
характер ставав переважно економічним. По-перше, демокра-
тизація суспільного життя ліквідувала політичні, етнічні, релігійні 
причини для виїзду, як і підстави для одержання на Заході статусу 
біженця. По-друге, база етнічної еміграції вичерпувалася. По-
третє, економічне неблагополуччя було однаково болісним для 
всіх національних груп, тому склад еміграції дедалі більше відоб-
ражав національну структуру всього населення. На початку 2000-х 
років, як свідчить статистика, частка євреїв серед емігрантів скоро-
тилася до 5-6%. Водночас українцями були понад 40% осіб, які 
декларували свій виїзд для постійного проживання за кордоном, 
третину емігрантів на Захід становили росіяни. Досить показово, 
що питома вага євреїв скоротилася навіть серед тих осіб, що 
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емігрували в Ізраїль: вони становили 57% від усього загалу 
мігрантів, які виїхали з України в цю країну в 1995 р., 30% – у  
1999 р., 16,6% – у 2005 р., коли востаннє органами статистики 
збиралася інформація про національність мігрантів [17, с. 10]. 

У 2008 р. було проведено повномасштабне обстеження насе-
лення з питання трудової міграції по всій території України. Ним 
було охоплено 22 тис. домогосподарств, у складі яких налічу-
валося 48 тис. осіб працездатного віку. Згідно з отриманими дани-
ми, протягом 3,5 років до проведення опитування, тобто в 2005–
2008 рр., хоча б раз на заробітки за кордон виїжджали 1,5 млн 
українців, або 5,1% працездатного населення. До цієї кількості 
входили також і ті, хто виїхав раніше, продовжував перебувати за 
кордоном, однак приїжджав в Україну, щоб потім повернутися до 
місця роботи. Таким чином, трудова міграція з України досягла 
свого піку на рубежі сторіч, однак у 2000-х роках, коли економіка 
успішно розвивалася, вона дещо скоротилася [18, с. 3]. 

Відомий український економіст А. Гайдуцький прогнозує, що 
протягом кількох років після скасування візового режиму з 
України виїде близько 3 млн людей – переважно в ЄС. Основною 
причиною цієї хвилі міграції буде пошук кращих умов життєдіяль-
ності та життєзабезпечення. Він зазначає, що за прогнозними 
оцінками польського Центру східних досліджень OSW еміграція 
українців посилюватиметься до 2028 р. У 2015–2017 рр. і 2025–
2028 рр. відбуватиметься її активне зростання, пов’язане спочатку 
зі скасуванням візового режиму, а потім із приєднанням до ЄС. 

Активній еміграції українців сприятимуть як виштов-
хувальні, так і притягальні чинники. Головними виштовхувальни-
ми чинниками є: 1) напружена воєнно-політична ситуація;  
2) складна економічна ситуація; 3) зниження рівня зайнятості та 
реальних доходів населення. 

Головний притягальний чинник – це значний розрив у доходах 
населення між Україною та країнами ЄС, що посилює бажання 
українців поїхати на роботу за кордон.  

Особливий інтерес до України має Польща – саме в цю країну 
найближчими 2-3 роками виїде на роботу понад 1 млн українців.  
І на це є низка причин (притягальних чинників). Перша полягає в 
тому, що Польща досі має найменшу частку іноземних працівників 
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серед усіх країн ОЕСР – 0,3% (у середньому по ОЕСР – 12%). 
Друга причина – у країні збільшується кількість населення 
похилого віку. У 2014 р. воно перевищило 8 млн (22% населення), 
значна його частина потребує догляду (і отримує дотації на це). 
Третя причина полягає в тому, що залучення українських мігрантів 
є стратегічною метою Польщі. За даними Центру східних дослі-
джень OSW, понад 85% польських експертів з міграційної полі-
тики вважають скасування візового режиму з Україною націо-
нальним інтересом. Четверта причина: у 2012 р. уряд Польщі 
ухвалив програмний документ «Міграційна політика Польщі – 
сучасний стан і дії», в якому фактично прописано заходи для 
залучення трьох груп мігрантів на привілейованих умовах:  
1) іноземців польського походження; 2) студентів; 3) приватних 
підприємців. Чимало програм цієї стратегії (насамперед, «Карта 
поляка») уже успішно залучають українців. У 2013 р. українці 
становили 31% усіх іноземців, що скористалися цією програмою, у 
тому числі 80% – з країн СНД, а також 35% усіх іноземних студентів. 

Щороку приблизно 900 тис. наших громадян подають заявки 
на отримання ґрін-карти США; 5 тисячам осіб щороку вдається 
виграти цю лотерею, і більшість із них їде жити і працювати в США.  

Міграція українців, відзначає А. Гайдуцький, є незворотним 
процесом. Для них робота за кордоном – це унікальна можливість 
самореалізуватися, заробити на розвиток своєї сім’ї, накопичити 
певні заощадження, набути досвіду й корисних контактів. Тому 
проблема полягає зовсім не в тому, що вони можуть виїхати, а в 
тому, щоб вони хотіли і могли повернутися. Саме в цьому напрямі, 
наголошує економіст, повинна вестися робота, передовсім 
державна політика – контакт із мігрантами держава повинна нала-
годжувати на всіх стадіях (до, під час, після) міграції [19]. 

Відомий американський соціолог і демограф українського 
походження О. Воловина також констатує, що міжнародна міграція 
українців скоріше за все не матиме зворотного напряму. Спіл-
куючись із представниками українського щотижневика, він наго-
лосив: «Дехто повертається (із США), але таких дуже мало.  
Я би сказав, що більшість уже не повернеться. Вони вже там. І те 
саме ви матимете з Європою – багато мігрантів не повернуться, 
вони там народжуватимуть дітей і почуватимуться діаспорою. 
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Трапляється, що люди повертаються в Україну, хочуть створити 
тут бізнес, але переконавшись, що не мають жодної перспективи, 
знову їдуть назад» [20]. 

За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень, 
у наступні 45 років населення нашої країни скоротиться мінімум 
на 10 млн. За оптимістичним сценарієм, молоді залишиться 
приблизно 4 млн осіб, за песимістичним – лише 2,8 млн [21]. 

Складний для України характер міграційних процесів, 
переконаний А. Гайдуцький, вимагає здійснення першого органі-
заційного кроку до встановлення контактів з українськими мігран-
тами – створення Міністерства у справах мігрантів і діаспори, 
головне завдання якого – це розвиток і підтримка відносин 
України з ними. Такі профільні відомства працюють уже в 26 
країнах світу (із пострадянських країн – у Вірменії та Грузії). 
Загалом у 56 країнах світу функціонують понад 400 центральних 
органів влади, що курирують розвиток відносин зі своїми мігрантами. 
У більшості цих країн своїх емігрантів у 2-10 разів менше, ніж в 
України (за даними Світового банку, це 5,6 млн людей) [19]. 

Водночас, згідно з даними перепису населення 2001 р. в 
Україні проживало 5,3 млн іммігрантів (уродженців інших країн), 
що становили на момент його проведення 11,3% населення. За цим 
показником країна перебуває на 11-му місці у світі та 6-му в 
Європі (після США, Росії, Німеччини, Саудівської Аравії, Канади, 
Великобританії, Іспанії, Франції, Австралії, Індії) [22].  

З 5,3 млн зафіксованих переписом іммігрантів 3,6 млн, або 
70%, народилися в Росії, по 200 тис. – у Казахстані, Білорусі та 
Узбекистані (146 тис. із них – кримські татари). Частина з них, 
мабуть, репатріанти пострадянського часу, однак переважна 
більшість (78%, або 4,1 млн осіб) прибула в Україну до проголо-
шення незалежності в рамках внутрішньої міграції по території 
єдиної держави. Якщо ж оцінювати обсяги імміграції не за місцем 
народження, а за громадянством, то кількість іноземців в Україні є 
досить незначною. На момент проведення перепису їх налічу-
валося всього 192,6 тис., було зафіксовано також 84 тис. осіб без 
громадянства, разом ці категорії становили 0,57% населення 
країни. Абсолютна більшість іноземців (85,5%) була громадянами 
пострадянських держав, серед яких переважали росіяни (103,7 тис.).  
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У 2012 р. в органах міграційної служби було зареєстровано 210 тис. 
іноземців, що проживали в Україні постійно (з них 124 тис. громадян 
Росії), і 102 тис. тих, хто перебував тимчасово. Таким чином, за 10 
років після перепису їх кількість зросла незначно.  

У сучасній Україні існує кілька каналів імміграції в країну. 
Так, відповідно до Закону України «Про імміграцію» (2001 р.) 
щорічно оформляється понад 20 тис. дозволів на імміграцію для 
постійного проживання. Більшість із них видається поза квотою 
(членам родин громадян України, іноземцям, що мають право на 
визнання належності до громадянства України, тобто вихідцям з 
України, а також «закордонним українцям», тобто іноземцям 
українського походження). Тільки 17% іноземців, що проживають 
у країні,одержали дозволи на імміграцію в рамках квоти. 
Встановлена Кабінетом Міністрів України, починаючи з 2002 р., 
квота імміграції (6-7 тис. осіб на рік) ніколи не вибиралася.  

Наступний канал прибуття іноземців – освітня міграція. 
Україна ввійшла в десятку лідерів на міжнародному ринку освітніх 
послуг. В останні роки кількість іноземних студентів зростала 
приблизно на 10% щорічно. У 2012/13 навчальному році у вузах 
країни навчалося 49 тис. іноземців із майже 150 країн світу, у тому 
числі 33% із країн СНД (більшість із Росії та Туркменістану), 16% 
із країн Азії (Китай, Індія, Йорданія та ін.), 16% – з африканських 
країн (Нігерія, Марокко), 5% – із країн Європи. Разом з тим, 
освітня міграція рідко переходить у постійну. По завершенні 
навчання студенти зобов’язані виїхати з країни. На відміну від 
багатьох європейських країн, в Україні випускники-іноземці жодних 
привілеїв для одержання дозволів на працевлаштування не мають.  

Трудова імміграція в Україну є нечисленною. У 2000 р. 
офіційно, тобто з дозволом на працевлаштування, яке робото-
давець повинен одержати в державній службі зайнятості, якщо не 
може знайти на вітчизняному ринку праці необхідного йому 
фахівця, працювали 3,1 тис. іноземців, а в 2008 р. – 12,5 тис. З 
настанням фінансово-економічної кризи кількість іноземних 
працівників скоротилася і на кінець 2012 р. становила 7,5 тис. 
Більшість із них – громадяни Росії (16,5%), Туреччини (13,3%), 
Польщі (6%). Іноземці також прибувають в Україну в пошуках 
притулку. Кількість біженців, що отримали відповідний статус, 



Розділ X. Міграційні процеси як фактор соціокультурної…       
 

411 

була найбільшою у 1998 р. (3303 особи), а на кінець 2012 р. стано-
вила 2435 осіб, понад половину з яких – афганці [17, с. 17]. 

Таким чином, хоча точні статистичні дані, що характеризують 
міграційну ситуацію в Україні, на жаль, відсутні, доступна 
інформація дає підстави для висновку про те, що країна і надалі 
втрачає населення внаслідок еміграції, і ці втрати не компен-
суються імміграцією з-за кордону. Українські демографи підра-
хували, що для збереження кількості населення на нинішньому 
рівні Україні необхідні не менше 300 тис. іммігрантів щорічно. В 
іншому разі кількість населення може скоротитися до критичного 
рівня, а деформація статевовікової структури значно посилиться.  

Однак залучити іммігрантів не так просто, особливо з ураху-
ванням того, що сусіди України на Заході й на Сході, де умови 
життя є кращими, а величина заробітків суттєво вищою, проводять 
нині активну імміграційну політику, спрямовану на поповнення 
своїх людських ресурсів ззовні. Враховуючи значну різницю в рівнях 
добробуту між Україною та країнами-реципієнтами української 
робочої сили, а також міграційні мережі, що склалися за останні 
десятиліття інтенсивної міграції, відтік населення за рубіж, 
імовірно, триватиме. Безвізовий режим поїздок у країни ЄС, який 
Україна планує отримати, може його прискорити. Тому скорочення 
виїзду, повернення тих, хто виїхав раніше, залучення іммігрантів  
з-за кордону стають для країни питаннями національної безпеки.  

Окрема проблема сучасного українського суспільства – різка 
активізація внутрішньої міграції населення, викликана анексією 
Росією Криму та військовим протиборством на Сході України.  
Ці драматичні події стали причиною потужних потоків біженців і 
переселенців углиб України. 

Так, за даними Міністерства соціальної політики України, 
на 6 червня 2016 р. в Україні взято на облік 1 785 740 внут-
рішньо перемішених осіб (ВПО), з них майже 1 100 тис – жінки, 
700 тис – чоловіки. 

Слід зауважити, що дані про кількість переселенців, що 
надходять з різних офіційних джерел, а часом і з одного джерела, 
суттєво відрізняються. За даними Міжвідомчого координаційного 
штабу (МКШ) з питань соціального забезпечення громадян Украї-
ни, які переміщуються з районів проведення АТО та тимчасово 
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окупованої території, на 7 червня 2016 р. було офіційно зареєстровано 
на 760 тис переселенців менше, ніж у Мінсоцполітики. Згідно з 
інформацією МКШ, з тимчасово окупованої території та районів 
проведення АТО до інших регіонів переселено 1 026 177 осіб. У 
тому числі з Донецької і Луганської областей – 1 003 824 особи, з 
АРК і Севастополя – 22 353 особи. З них 169 756 дітей, 493 897 
інвалідів та осіб похилого віку. 

Варто зазначити, що існує певна відмінність у методології 
реєстрації вимушено переміщених осіб МКШ та Мінсоцполітики. 
МКШ фіксує осіб, які звернулися за допомогою в переселенні та 
розміщенні. При цьому інформація вводиться до реєстру громадян, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції. У свою чергу, Мінсоц-
політики обліковує осіб, які звернулися з питань виплати належної їм 
пенсії або соціальної допомоги за новим місцем проживання. 

За даними Мінсоцполітики найбільше переселенців зареєстро-
вано у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропет-
ровській та Київській областях. Найменше ВПО розселено у Терно-
пільській, Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській, Івано-Фран-
ківській та Волинській областях. 

Це свідчить про нерівномірний регіональний розподіл ВПО по 
Україні, що призводить до надмірного соціального та адміністра-
тивного навантаження на громади, локальні ринки праці, соціальну 
інфраструктуру регіонів вселення. З іншого боку, така динаміка 
розселення знижує рівень соціокультурної конфліктогенності між 
переселенцями та приймаючими громадами, з огляду на регіо-
нальні ментальні особливості українського соціуму. 

Практика засвідчує, що більшість переселенців потребує 
соціально-економічної допомоги, у той час як проблеми соціо-
культурної і психологічної адаптації залишаються актуальними, як 
правило, в середовищі дітей переселенців. 

Так, станом на 1 вересня поточного року в школи у різних 
регіонах України пішло понад 60 тисяч дітей-переселенців із Криму 
та зони АТО. Вони, за спостереженнями психологів і педагогів, 
стикаються з численними проблемами: від побутових і матеріальних 
до психологічних та соціокультурних. У дослідженнях багатьох 
учених, присвячених проблемам адаптації й інтеграції вимушених 
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мігрантів і біженців, наголошується, що міграційні процеси призво-
дять до виникнення цілого комплексу «дитячих» проблем, які харак-
теризуються певною специфікою і вимагають ретельного й невід-
кладного розв’язання. Найважливішими серед них є: 

– психологічні стреси, пов’язані з вимушеною зміною місця 
проживання й порушенням структури звичних культурно-комуні-
кативних, родинно-сімейних, природно-територіальних та інших 
зв’язків; 

– криза ідентичності, неузгодженість систем цінностей і 
соціальних норм; 

– загальна незадоволеність різними сторонами життєдіяль-
ності й самим собою; 

– адаптація дітей і підлітків до специфічних регіональних 
вимог і особливостей системи освіти; 

– труднощі адаптації до нового для дитини середовища спілку-
вання, подолання стану відчуженості та психічної напруженості.  

Отже, найважливішою умовою ефективності адаптаційного 
процесу дітей переселенців є максимальне задоволення актуаль-
них потреб, серед яких найбільше значення набувають такі: у 
матеріальному благополуччі, у цивілізованих умовах прожи-
вання, в здобутті знань, у почутті спільності, належності до пев-
ної групи, у спілкуванні, гарних взаєминах, у самореалізації, 
можливості бути самим собою, у соціально-психологічній захи-
щеності, упевненості в майбутньому.  

Органам влади та освітянській громадськості слід виходити з 
того, що найважливішим завданням адаптаційного процесу є 
розв’язання проблем не виживання людини, а її розвитку, удоско-
налювання. Соціально-психологічною адаптованістю називається 
стан взаємин особистості й соціального оточення, коли особистість 
без тривалих зовнішніх і внутрішніх конфліктів продуктивно 
включається в провідну діяльність, задовольняє основні соціогені 
потреби, іде назустріч рольовим очікуванням, які пред’являє до 
неї соціум, переживає стан самоствердження і свободи вираження 
творчих здібностей.  

І навпаки, стан дезадаптованості може супроводжуватися від-
хиленнями в поведінці особистості. Це може бути як надмірна 
збудливість і навіть агресивність, так і загальмованість, депресія. 
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Серед ознак, характерних для дезадаптивної поведінки дітей, у 
науковій літературі виділяють: агресію стосовно людей і речей, 
підвищену збудливість і конфліктність, схильність до «уходу» в 
фантазії, почуття власної неповноцінності, упертість, неадекватні 
страхи, надчутливість, нездатність зосередитися на роботі, невпев-
неність у прийнятті рішень, часті емоційні розлади, почуття 
власної відмінності від інших, брехливість, самотність, надмірну 
похмурість і невдоволення, завищену або занижену самооцінку, 
втечі зі школи чи домівки і т.д. 

Таким чином, процес адаптації виступає, з одного боку, як 
засіб захисту особистості, за допомогою якого послабляються й 
усуваються внутрішня психічна напруга, занепокоєння, деструк-
тивні стани, що виникають у людини при взаємодії з іншими 
людьми, суспільством у цілому; а з іншого боку – як фактор 
розвитку, удосконалювання людини. А тому в тих випадках, коли 
людина зазнає труднощів в адаптації, їй необхідно допомогти 
впоратись із ними. З цією метою необхідно розробити спеціальні 
програми, складовою яких мають бути тренінг усіх форм спілку-
вання, моделювання й закріплення правильної поведінки, зворот-
ний зв’язок, позитивна корекція тощо. 

Логічно обґрунтованим і закономірним кроком роботи в 
цьому напрямі має стати розробка державними, регіональними та 
громадськими інституціями різних програм соціально-психо-
логічної підтримки та допомоги дітям переселенців, спрямованих 
на подолання відчуженості в новому соціокультурному середо-
вищі, забезпечення сприяння в оптимізації адаптаційного процесу 
в новому соціумі. 

Головна мета таких програм – сприяння дітям переселенців у 
самореалізації й розвитку особистісного потенціалу, у виробленні 
стратегій поведінки, які дозволять їм адекватно та ефективно 
адаптуватися в новому соціумі. У ході реалізації подібних програм 
діти переселенців отримують той соціально-психологічний досвід 
взаємодії з іншими людьми, усвідомлення й прийняття своїх інди-
відуально-психологічних особливостей і внутрішнього світу, який 
дозволить їм не лише безболісно (або з найменшими «втратами») 
досягти гармонії із соціальним середовищем, але й забезпечить 
їхній подальший розвиток. 
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Лише уважне ставлення до проблеми адаптації дітей та під-
літків, організація їх своєчасної підтримки й допомоги з боку 
держави та суспільства сприятимуть розвитку адаптаційного по-
тенціалу молоді, їх комунікативної компетентності та здатності 
розуміти й приймати «інакшого», «несхожого». Запропоновані 
підходи призначені спеціально для розв’язання питань підвищення 
ефективності соціально-психологічної адаптації дітей і підлітків 
українських переселенців.  

Загалом, для сьогоднішньої України питання впливу міжна-
родної та внутрішньої міграції на соціокультурну та політичну 
ситуацію в країні залишається вкрай актуальним. Україна, як один 
із лідерів за інтенсивністю міграційних процесів, підійшла до 
розуміння нагальної необхідності реформ у міграційній політиці. У 
цій ситуації науковому товариству важливо оцінити роль міграції в 
розвитку країни, проаналізувати сучасний стан міграційних 
процесів і на основі накопиченого міжнародного досвіду виробити 
рекомендації з формування міграційної політики, яка сприяла б 
максимальній інтеграції мігрантів не лише в соціально-економічне, 
але й у суспільно-політичне життя українського соціуму. 

 

Зростання ролі соціокультурних та політичних 
факторів у сучасних теоріях міжнародної міграції 

 

У сучасному світі міжнародна міграція стає однією з найпо-
тужніших рушійних сил, яка формує не лише контури глобальної 
економіки і політики, але й соціокультурний ландшафт майбут-
нього. З одного боку, міграційні процеси є результатом вступу 
окремих суспільств і національних економік у глобальні відносини, з 
іншого – вони можуть розглядатися як фактори подальших 
соціальних перетворень у країнах, що приймають мігрантів, і у 
країнах їх виїзду. Причому динаміка міграційних процесів 
свідчить, що найближчими десятиліттями рухливість населення 
збільшуватиметься в обсягах, ставатиме дедалі різноманітнішою у 
своїх соціальних і культурних характеристиках.  

Відповідно, значно зростає потреба в багатоаспектному 
пізнанні механізмів і тенденцій міграції, що зумовлює підвищення 
інтересу до цієї проблеми представників багатьох галузей науко-
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вого знання. Уже сьогодні проблеми міжнародної міграції вив-
чають економісти, демографи, географи, історики, політологи, 
правознавці, соціальні антропологи й психологи, однак у подаль-
шому можна припустити посилення уваги до цих досліджень і з 
боку інших фахівців (зокрема, педагогів, філософів, філологів і т. д.)  

Більшість таких досліджень поки не мають міждисциплі-
нарного характеру, що стримує розвиток формування адекватної 
комплексної теорії міжнародної міграції, здатної враховувати 
максимум обставин цього складного соціального явища.  

У кожної наукової дисципліни є власний перелік питань, 
гіпотез і підходів, які властиві для цієї галузі знання або яким вона 
віддає перевагу. Так, В. Іонцев виділяє 17 основних наукових 
підходів до вивчення міграції, що містять 45 наукових напрямів, 
теорій, концепцій. Примітно, що основна їх частина – 15 припадає 
на економічний підхід, 5 – на соціологічний, 4 – на власне 
міграційний, 3 – на демографічний, по 2 – на історичний, 
топологічний, політичний. Інші представлені специфічними напря-
мами тих чи інших наук [23, с. 12].  

Таким чином, незважаючи на те, що між різними науковими 
дисциплінами вже відбувається досить інтенсивний обмін ідеями, 
міждисциплінарні дослідження феномену міжнародної міграції ще 
не набули належного розвитку. Безперечно, подальший науковий 
аналіз міграції вимагає комплексного підходу.  

Проблемам теорії та методології дослідження міграційних 
процесів за останні 130 років присвячено значний обсяг наукової 
літератури. Так, загальнотеоретичні підходи до дослідження соціаль-
ного феномену міграції населення були закладені ще наприкінці XIX 
ст. англійським ученим Е. Равенштейном, котрий сформулював 
одинадцять міграційних законів, низка з яких стосувалася феномену 
міжнародної міграції. Зокрема, дослідник стверджував, що головні 
причини міграції – економічні. На його думку, мігрантів, які 
переселяються на більші відстані, притягують до себе центри 
промисловості й торгівлі, а обсяг міграції збільшується пропорційно 
розвитку промисловості, торгівлі та транспорту.  

Міграція, відзначав учений, здійснюється крок за кроком у 
напрямі абсорбації або дисперсії. У першому випадку люди, охоп-
лені зростанням найближчих промислових і торгових центрів, 
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мігрують у них, а їхнє місце займають переселенці з більш віддалених 
місць, і так доти, поки фактори, що притягують, не слабшають. У дру-
гому випадку має місце зворотний процес [24, с. 4].  

Наступною важливою віхою у питаннях вивчення природи 
міжнародної міграції стали напрацювання американського соціоло-
га С. Стоуффера, який вийшов за рамки суто економічної інтерпре-
тації мотивів міграційних процесів.  

У 1940 р. у своїй праці «Теорія взаємодії рухливості та 
відстані» він стверджував, що кількість людей, яка переміщається 
на певну відстань, прямо пропорційна перспективам, що відкри-
ваються, і зворотно пропорційна кількості виштовхуючих фак-
торів. Частина цих факторів має неекономічний характер. Це – 
особливості місцевого законодавства, недостатня поінформованість 
мігранта, негативне ставлення місцевого населення й т. п.  

Інтегрував і значно розширив теоретичні підходи Е. Равенш-
тейна та С. Стоуффера американський соціолог Е. Лі, який у  
1966 р. у статті «Теорія міграції» конкретизував фактори мігра-
ційних процесів.  

Учений виявив, що з місцем прибуття і вибуття незмінно 
пов’язані дві групи чинників, що впливають на мігранта – пози-
тивні та негативні (наприклад, бажання жити поруч із родичами 
або труднощі, з якими має зіштовхнутися мігрант під час переїзду). 
Обставини, що впливають на мігранта, можуть бути численними та 
різнорідними (доходи і видатки на новому місці, мовні особли-
вості, ментальна сумісність, релігійна ситуація й т. п.). Будучи 
незначною перешкодою для одних мігрантів, вони можуть бути 
непереборними перешкодами для інших.  

Міграційна модель Е. Лі враховує всі обставини, що впли-
вають на мігранта (економічні, політичні, соціальні, культурні, 
природні). Для вченого міграція є балансом, який враховує усі 
фактори, що притягують та виштовхують його у стосунках з новим 
соціальним середовищем.  

Соціологу вдалося привернути увагу наукової громадськості 
до необхідності враховувати широкий соціальний контекст детер-
мінант міграційних процесів – від економічних до соціо-
культурних, політичних і соціально-психологічних. Такий підхід 
значно збагатив уявлення дослідників про механізми міграційної 
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поведінки та знайшов своє відображення в становленні сучасних 
теорій міграції [25, с. 41–42].  

Проте варто погодитися з Т. Юдіною, яка зазначає, що в 
сучасних умовах назріла гостра потреба зрушення в дослідженнях 
від опису економічних і демографічних характеристик мігрантів до 
більш глибокого пояснення масштабів, напрямів, складу мігра-
ційних потоків, а також чинників, що визначають мотивації рішень 
мігрантів про переміщення та вибір місця призначення. Необхідний 
перехід від простого опису соціально-економічної адаптації мігрантів 
у країнах в’їзду до всебічного дослідження форм і шляхів їхньої 
соціокультурної інтеграції з місцевим населенням і можливих 
наслідків цього процесу для суспільства, особливо для зміни його 
структури й динаміки соціальних відносин. Іншими словами, назріла 
необхідність переходу від простого опису стадій міграційного 
процесу до поглибленого і комплексного пізнання їх сутності, 
розкриття закономірностей і механізмів їх моделювання, діагнос-
тики та прогнозування і на цій базі – прийняття адекватної мігра-
ційної політики [26, с. 105].  

Останнім часом дедалі більше уваги фахівці приділяють 
позаекономічним наслідкам міграції. Цілком очевидно, що пере-
селення народів супроводжується деякими особливими явищами, 
пов’язаними із зіткненням та дифузією різних культур, релігійних і 
національних традицій, які дестабілізують приймаючі суспільства. 
Крім цього, люди, мігруючи, згодом утворюють міграційні мережі, 
які пов’язують мігрантів як з метрополією, так і з первісною 
батьківщиною. Все це надає проблемі потужного політичного зву-
чання. Процес перенесення акцентів з економічної доцільності 
міграції на політичні наслідки відомий російський соціолог  
І. Бестужев-Лада описує доволі саркастично: «До пори до часу 
мігранти задовольняються долею батраків на найнепрестижніших, 
найбільш низькооплачуваних робочих місцях. А потім починають, 
природно, висувати претензії на рівноправність. А за рівно-
правністю в економіці йде рівноправність у культурі… нарешті, у 
політиці – кому командувати, кому підкорятися. Це дуже стара 
історія, і завжди з трагічним кінцем для тубільців» [27, с. 144].  

На думку М. Кубанека, в сучасній Європі імміграція породила 
низку нових лобістських груп і набула власної прискореної дина-
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міки. Основною рушійною силою цієї імміграції в останні 
десятиліття, відзначає він, стають не економічні, а політичні, ідей-
ні, релігійні та психологічні інтереси різних сил усередині самої 
Європи, які розглядають імміграцію як можливість просувати свої 
інтереси та устремління, котрі попередній склад населення не 
дозволяв їм реалізувати [28].  

Як зазначає Б. Шапталов, проведенню об’єктивних досліджень 
у цьому напрямі заважає низка факторів методологічного харак-
теру. Західні суспільствознавці, які займаються міграційними про-
цесами, як правило, не йдуть далі констатації очевидних явищ – 
«збільшення напливу людей зі слаборозвинених країн і поступо-
вого наростання міжетнічної напруженості в толерантних країнах 
демократичного Заходу» [29, c. 354]. Тільки виникнення цієї 
напруженості вони пов’язують з «несвідомістю» окремих громадян 
і організацій, непродуманими висловленнями окремих ЗМІ та, 
відповідно, фобіями з приводу мігрантів. У той же час, ґрун-
туючись на вивченні життя останніх, дослідники змушені заявляти 
про небезпеку для сторони, що приймає населення, деяких явищ в 
іммігрантському середовищі, але вимоги політкоректності відразу 
змушують їх дезавуювати свої побоювання та говорити про 
необхідність формування позитивного ставлення корінного 
населення до імміграційного потоку. Ця суперечність, на думку 
філософа, викликана тим, що вчені не бачать різниці між міграцією 
(пересуванням людей між країнами в пошуках сезонних заробітків, 
еміграцією з метою вкорінення в середовище титульної націй) і 
колонізацією (укорінення нових народів на чужих територіях зі 
збереженням не лише своєї самобутності, але й міцних зв’язків з 
батьківщиною). Змішуючи обидва принципово відмінні процеси в 
одну купу, такі вчені не можуть зрозуміти причин виникнення 
міжетнічної напруженості.  

На переконання самого Б. Шапталова, трудова міграція в 
західний світ давно переросла першу фазу і веде до «формування 
сегрегованого суспільства за національно-етнічною ознакою». 
Поява етнічного протистояння пов’язана вже не з сезонною 
трудовою міграцією, а, скоріше, з колонізацією. «Усвідомити цей 
факт заважає стереотип, що колонізацією можуть займатися лише 
європейці, а народи Азії й Африки повинні перебувати в пасивній 
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статиці. Так було, отже, так має бути й надалі. Але часи можуть 
змінюватися, і настав час зрозуміти, що тепер саме Європа і 
Північна Америка стали об’єктами колонізації» [29, с. 354–355]. 
Красномовним прикладом ефективності міграційної колонізації 
може служити ситуація, що склалася навколо Косово, де вперше в 
післявоєнній Європі були «апробовані» три етапи етнічного 
конфлікту – міграція, колонізація, окупація. Як наслідок, виникла 
«нова нація», за якою міжнародне співтовариство визнало право на 
суверенітет і перекроювання державних кордонів [29, с. 359].  

Незважаючи на існуючі рамки політкоректності, зростає кіль-
кість голосів, що висловлюють занепокоєння з приводу наслідків 
сучасної міграційної політики для західної цивілізації. Так, 
відомий американський соціолог Е. Валлерстайн вважає за немож-
ливе припинити потік масової незаконної міграції з Півдня на 
Північ політичними заходами. Скоріше навпаки, він очікує, що до 
2025 р. переселенці з Півдня в країни Півночі цілком зможуть 
становити від 30% до 50% населення. У такій ситуації, на його 
думку, існує висока ймовірність того, що Північ здійснить спробу 
не надавати вихідцям з Півдня виборчих прав, а «це означало б, що 
через двісті років після початку процесу інтеграції робітничого 
класу на Півночі ми повернулися назад до того становища, яке 
існувало на початку XIX століття, коли більша частина нижчої 
страти трудящих була позбавлена основних політичних прав. 
Такий підхід, безперечно, не є кращим рецептом для збереження 
соціального миру» [30, с. 27].  

Надзвичайну стурбованість наслідками міграційної політики 
висловлює С. Гантінгтон. Він відзначає такі негативні риси цього 
процесу: 1. Міграція стає процесом, схильним до самонаростання 
(«міграційний потік, одного разу почавшись, збільшує свою 
швидкість… Мігранти дають можливість мігрувати своїм друзям і 
знайомим, надаючи їм інформацією про те, як мігрувати, кошти 
для полегшення переїзду, а також допомогу в пошуках роботи та 
житла»). 2. Нові іммігранти приїжджають в основному з незахідних 
суспільств (для Німеччини актуальна міграція з Туреччини, для 
Франції – з мусульманської Африки, для США – з Азії та Латинської 
Америки). 3. Серед мігрантів рівень народжуваності значно вищий, 
ніж у представників титульних націй, і саме вони забезпечать 
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майбутнє зростання населення в західних країнах. 4. Іммігранти 
створюють свої земляцькі (національні, релігійні) громади, які не 
інтегруються в культури приймаючих суспільств. 5. У жителів 
Заходу прогресують фобії відносно мігрантів. Ці фобії прояв-
ляються в актах насильства проти іммігрантських громад і окремих 
осіб. 6. На Заході (особливо в Європі) з’явилися праворадикальні 
антиімміграційні партії, а провідні центристські сили починають 
переймати їх риторику та впроваджувати в життя запропоновані 
ними заходи [31, с. 309–313].  

Занепокоєння виявляє і Зб. Бжезінський. Його бачення ситуації 
можна висловити такими тезами: 1. Західна Європа, США та 
Японія не зможуть дозволити собі зупинити імміграцію пере-
важно через дефіцит робочих рук, частково – через прогресуюче 
й прискорене глобальне старіння. Старіння титульного насе-
лення Заходу може зрушити співвідношення соціально залежної 
старшої групи до небезпечної у фінансовому плані риски, приз-
веде в невіддаленому майбутньому до різкого зростання громад-
ського боргу й навіть до дефолтів країн. 2. Міграція починає 
змінювати соціально-культурну структуру Заходу. У багатьох 
європейських державах виникли вогнища політичної і соціальної 
напруженості, а антиіммігрантські рухи почали набувати сили.  
3. Спочатку Євросоюз, а потім, можливо, й США будуть змушені 
відродити практику комплектування збройних сил з-поміж 
мігрантів-найманців. 4. Найпотужніші етнічні лобі – єврейське, 
кубинське, грецьке та вірменське – вже сьогодні реально впли-
вають на зовнішню політику західних країн. 5. Європейська 
складова загального загалу західного населення стрімко скоро-
чується, у той час як латиноамериканська й азіатська складові, для 
яких характерні більш високий рівень народжуваності та імміг-
рації, зростають. Рано чи пізно у всіх західних країнах певні 
расові або етнічні меншини зможуть посісти домінуюче стано-
вище в системі влади [32, с. 219–220, 245–246].  

Російський соціолог В. Іноземцев зосереджує увагу експерт-
ного середовища на тому, що ніколи в історії не спостерігалося 
настільки масштабного ненасильницького впливу на існуючі 
соціокультурні спільноти, як вплив потужних міграційних потоків, 
який сьогодні має місце в межах західного світу. Якщо потоки 
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кінця XIX – початку XX ст. переміщали по всьому світу представ-
ників європейської цивілізації, то тепер ми спостерігаємо якісно 
іншу ситуацію. По-перше, серед десяти країн, вихідці з яких 
становлять найбільшу частку іммігрантів у США, немає жодної 
європейської держави та жодної країни, що має тривалу демокра-
тичну традицію. По-друге, в США і Європі відроджується 
практика функціонування сегрегованих суспільств. «Середньо-
статистичні» білі громадяни прагнуть жити серед білих, а мігранти 
вирушають у ті регіони, де максимальний вплив їхніх співвітчиз-
ників [33, с. XXXV–XXXVI].  

Згадані вище вчені висловлюють занепокоєння не стільки 
самими міграційними процесами, скільки їх наслідками в соціо-
культурній і політичній сферах, пов’язаними з небажанням мігрантів 
освоювати базові цінності приймаючих західних суспільств. Таке 
явище, яке раніше усіляко заборонялося західними державами, з 
другої половини ХХ ст. стало домінуючою тенденцією у взаєминах 
суспільств-реципієнтів та прибуваючих мігрантів.  

Дійсно, останніми десятиліттями практично всі провідні 
західні країни перейшли до асиміляційно-імміграційної моделі, яка 
дістала назву «миска салату» або «мультикультуралізм». Ця модель 
передбачає майже повну і повсюдну відмову від політики асиміляції 
(принаймні від її явних форм). Замість формування «великої 
нації», відбувається процес ствердження «множинних» лояль-
ностей; «сакралізації «різноманітності» – походження, культур, 
рас» [34, с. 131]. Ф. Фукуяма наголошує, що всі розвинені країни 
приречені розвиватися у бік створення мультикультурного сус-
пільства. Однак, зазначає він, «населення розвинених країн, 
прихильне своїм історичним цінностям, важко сприймає ідею ство-
рення такого суспільства». У ситуації, що складається, вважає вче-
ний, західне суспільство повинне звикнутися з цією тенденцією, 
європейцям доведеться навчитися миритися з низкою «огидних» 
проявів мультикультуралізму американського зразка [35].  

У свою чергу, С. Гантінгтон констатує, що легалізація мульти-
культуралізму призвела до перетворення суспільств на арену 
співіснування декількох етносів-антиподів, а спроби демокра-
тичних держав згладити протиріччя, проводячи курс на «позитивну 
дискримінацію» з квотами, встановленими для чорної меншості та 
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надалі для іспаномовної меншості для того, щоб добитися особливого 
поводження та специфічних вигід, «парадоксальним чином знову 
узаконили поняття етносу, раси, саме те, що ці закони прагнули 
усунути» [36]. Сам мислитель виступає за відмову Заходу від курсу на 
мультикультуралізм, заявляючи: «Фундаментальні цінності США не 
повинні бути змиті хвилею імміграції, яка відкидає кредо, що 
виникло в англо-протестантській культурі, в основу якого покладено 
англійську мову, протестантизм, індивідуалізм, трудову мораль і віру 
в те, що люди здатні побудувати рай на землі» [Цит. за: 37].  

На відміну від С. Гантінгтона, низка аналітиків, що визнають 
існування загрози для ліберальної демократії з боку небажаючої 
асимілюватися міграції, демонструють абсолютну розгубленість у 
сфері вироблення конструктивних політичних пропозицій. Так, 
американський політолог А. Бейхман стверджує, що сучасний світ 
породив емігрантів нового типу, які сповнені рішучості зруйнувати 
чотири демократичні держави – Америку, Британію, Канаду та 
Іспанію, що представляють західну цивілізацію. Продовження цієї 
міграційної політики, впевнений учений, призведе до демонтажу 
демократичного режиму «знизу», а введення примусової соціалізації 
громадян означатиме переродження демократії «зверху» [38].  

Таким чином, виявивши не лише несприятливі демографічні 
тенденції, що загрожують західному світу, а й цілу низку нега-
тивних наслідків для західної цивілізації з боку міграційних 
потоків, справедливо задатися питанням: які сили на Заході та 
внаслідок яких мотивів зацікавлені у продовженні процесів, 
настільки руйнівних для базових цінностей західного світу – 
батьківщини ліберальної демократії? 

Очевидно, що в першу чергу експерти називають економічні 
причини і констатують, що в трудовій міграції зацікавлені суб’єкти 
економічної діяльності та держави, що підтримують зусилля 
підприємців. Однак у цьому процесі існує й значна політична 
компонента, яка обговорюється в набагато менших обсягах. Так,  
В. Іноземцев і О. Кузнєцова відзначають «явне небажання амери-
канської еліти ініціювати будь-яке суспільне обговорення цієї 
проблеми або пошук історичних чи культурних аргументів для 
доказу її надуманості» [39, с. 34]. П. Б’юкенен констатує, що всупе-
реч волі більшості американців, які виступають за припинення як 
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нелегальної, так і легальної імміграції, правлячі еліти «соромливо 
відводять погляди – або вітають вторгнення» [40, с. 13].  

Як зазначає американський соціолог В. Хенсон, правляча еліта 
в останні двадцять років замість серйозного діалогу із сус-
пільством про проблеми, пов’язані з міграцією, воліє проводити 
потужну кампанію ідеологічної обробки населення, вкидаючи тезу 
про особливу долю «постіндустріальної» Америки. Мета цього 
промивання мізків – переконати суспільство в тому, що традиційні 
сектори економіки віддаляються у минуле, праця в них – доля 
іноземців, а місія справжніх американців – здійснювати соціальне 
управління: «Нехай мігранти готовлять нам обіди та міняють 
пелюшки нашим дітям, звільнивши нам руки для важливіших 
занять – судових позовів, гри на біржі та екологічного моні-
торингу. Китайці забезпечать нас усім необхідним для повсяк-
денного життя – від взуття до телефонів. Якісними технологічними 
товарами – машинами та відеокамерами – займуться японці.  
А африканці, араби, іранці, росіяни і венесуельці нехай качають 
для нас нафту, псуючи власну екологію… Навіть продовольство, 
без якого ніяк не обійтися, нам поставлятимуть Мексика та 
Південна Америка». Як наслідок, формується покоління «рафіно-
ваних» американців, які займають конформістську позицію стосов-
но міграційних проблем і цивілізаційних конфліктів [41].  

При цьому у більшості експертів не викликає сумніву той 
факт, що самі по собі міграційні процеси в сучасному глобалі-
зованому світі мають лише мінімальною мірою спонтанний харак-
тер, а в основному є сферою геополітичного, геоекономічного та 
геокультурного управління [42, с. 476]. Висловлюються думки про 
те, що таке управління потребує вдосконалення [43]. Однак 
питання про персоніфікацію суб’єктів управління глобальними 
міграційними потоками залишається одним із найменш розроблених 
і висвітлених сучасною суспільною наукою.  

Низка дослідників вважають, що імміграцію підтримують ті 
політичні сили, які за її рахунок розширюють свій політичний 
вплив. Наприклад, російський соціолог В. Штепа наполягає на 
тому, що представники лівих політичних сил активно підхльос-
тували імміграцію з країн третього світу на Захід, ставлячи перед 
собою такі завдання: 1. Одержання прив’язаного до них електо-
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рату, людей, які приречені голосувати за трудові або соціал-
демократичні партії. 2. Нав’язування корінному населенню комп-
лексу провини перед мігрантами. 3. Поступова трансформація 
світу в одну велику державу, що відповідає марксистській інтерна-
ціоналістській ідеології [44, с. 113].  

На думку Б. Кагарлицького, у посиленні міграційних процесів 
зацікавлені не ліві, а їхні ідеологічні опоненти – неоліберали. Він 
стверджує, що заохочення міграції явно стало частиною загальної 
неоліберальної стратегії, спрямованої на підрив робітничого руху 
та зміну співвідношення сил у суспільстві. Класове протистояння 
повинно було замінитися етнічними конфліктами, які (на відміну 
від протиборства праці та капіталу) не мають вирішення. Солідар-
ність трудящих повинна була замінитися роз’єднаністю знедо-
лених «множин» [45, с. 85].  

П. Б’юкенен обвинувачує в підхльостуванні міграції Демокра-
тичну партію США, яка, на його думку, розглядає мігрантів як свою 
електоральну базу. Саме завдяки діяльності демократів у США було 
проведено кілька амністій для нелегальних іммігрантів, а також 
значно лібералізовано міграційне законодавство. Як наслідок, у 90-х 
роках латиноамериканці та афроамериканці становили більше 70 млн 
чоловік, а 11 із 12 афроамериканців і 2 із 3 латиноамериканців, за 
даними соціологічних досліджень, стабільно підтримували на 
виборах кандидатів від Демократичної партії [46, с. 192]. В оста-
точному підсумку, перемоги на президентських виборах Б. Клін-
тона та Б. Обами стали можливими внаслідок радикальної зміни 
етнічного складу країни.  

Останнім часом стало модним підозрювати в нагнітанні 
міграційних пристрастей консервативні та праворадикальні сили, 
котрим на тлі міжцивілізаційних протистоянь вдається мобілі-
зувати під свої прапори патріотичний електорат. Європа вже 
зіштовхнулася з реакційними антиімміграційними рухами, такими 
як Національний Фронт у Франції, блок «Влаамс» і партія «Фла-
мандський інтерес» у Бельгії, «Ліга Ломбарда» і Національний альянс 
в Італії, Партія Свободи в Австрії, Національний фронт Валлонії, 
партія «Лист» у Нідерландах, Народна партія Данії, Народна партія 
Швейцарії, норвезька Партія прогресу, Демократична партія Швеції, 
партія «Атака» у Болгарії, «Партія незалежності Великобританії», 
партія «Велика Румунія» та ін. [47]. 
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Однак, погоджуючись із тим, що низка політичних сил на 
тактичному рівні може мати певні зиски від міграційних процесів, 
важко погодитися з тим, що саме ці сили є локомотивами процесу 
глобального переселення народів. Наявність певної зацікавленості 
в міграційних процесах з боку практично всього спектра полі-
тичних сил (лівих, ліберальних, демократичних, консервативних і 
ультраправих) швидше свідчить про те, що суб’єкти глобального 
управління міграційними процесами знаходяться над політичними 
системами суспільств. І в цьому разі варто з великою увагою 
поставитися до теорії російського соціолога О. Зінов’єва, який 
пояснює такий феномен активністю глобального надсуспільства.  

На його думку, на Заході штучно нагнітаються пристрасті з 
приводу демографічної кризи євроатлантичної цивілізації та 
наводнення західного світу представниками інших культур. Мето-
дологічною основою цієї кампанії виступають роботи С. Гантінгтона 
й П. Б’юкенена, в яких аналіз ситуації, що склалася, має поверховий і 
некоректний характер. По-перше, у цих дослідженнях здійснюється 
підміна абсолютних величин відносними. Автори фокусують увагу 
на скороченні відсотка представників західного світу у загалі 
людства, «не зазначаючи, що абсолютна їх кількість є цілком 
достатньою, щоб управляти багатьма мільярдами людей». 
Зменшення впливу Заходу в людських екстенсивних вимірах ком-
пенсується інтенсивним технологічним прогресом, що дає 
можливість «надати місця правителів десяткам мільйонів «захід-
ноїдів» у системі світового західного ладу». По-друге, дослідники 
прагнуть перетворити на аксіому твердження про те, що «начебто 
наповнення країн Заходу людьми незахідними послаблює західний 
світ», а «сам цей процес є чимось непідконтрольним силам Захо-
ду». Насправді ж міграційні потоки цілеспрямовано вливаються в 
західні суспільства для виконання стратегічних задумів правлячої 
глобалістської еліти [48].  

Рухаючись шляхом «скорочення відсотка «західноїдів» у 
загалі населення та розбавлення їх «незахідноїдами», глобаліст-
ська еліта здійснює навмисне і планомірне руйнування західних 
національних держав… Кінцева мета цих зусиль – перетворення 
сучасних держав на «атомізовану різноплемінну масу населення», 
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якою можна буде керувати в інтересах глобального надсуспіль-
ства [49, с. 259–260].  

О. Четверікова ілюструє цю тезу на прикладі організації 
міграції в Європу вихідців з ісламських країн. На її думку, для 
транснаціональних еліт принципово важливо, аби в Європі існу-
вали постійні вогнища напруженості, які можна розпалювати в 
будь-який момент, коли якийсь з урядів захоче вийти за чітко 
обкреслені їм рамки дій з боку міжнародних і наднаціональних 
організацій. «Запускаючи в Європу величезні маси мусульман, 
корпоратократія отримала зручну зброю для контролю над полі-
тичною і соціальною ситуацією» [50].  

Варто зазначити, що запропонована теорія найбільш повно та 
послідовно пояснює перелічені вище факти та тенденції демогра-
фічно-міграційних процесів сучасного світу. Проте, якщо дотри-
муватися логіки О. Зінов’єва, доведеться констатувати, що Захід 
іде шляхом цілеспрямованого демонтажу класичної ліберально-
демократичної моделі як форми суспільного устрою національної 
держави. Гіпотетично можна припустити, що кінцевою метою 
цього проекту може стати становлення певної глобальної держав-
ності з єдиним громадянським суспільством та ліберально-демок-
ратичним режимом (теорія якого досі не розроблена). Однак в 
умовах збереження складної ієрархічної структури людства та 
обмеженості ресурсної бази Земної кулі скоріше можна стверджу-
вати, що демонтаж національних ліберальних демократій повинен 
закінчитися встановленням глобального авторитарного режиму (за 
змістом) з формальними елементами ліберально-демократичних 
інститутів і фразеології.  

Наведене вище засвідчує необхідність зміни акцентів у дос-
лідженнях міжнародних міграційних процесів – від традиційного 
опису економічних і соціально-демографічних причин міграції до 
більш глибокого пояснення масштабів, напрямів, складу мігра-
ційних потоків, факторів, що визначають мотивації рішень міг-
рантів про переміщення та вибір місця самореалізації, а також 
мотивації держав і наддержавних структур, що стимулюють певні 
міграційні процеси або перешкоджають їм.  

Необхідний перехід від простого опису механізмів соціально-
економічної адаптації мігрантів до всебічного дослідження форм і 
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шляхів їх суспільно-політичної інтеграції з місцевим населенням 
та можливих наслідків цього процесу для суспільства, особливо 
для зміни структури й динаміки політичних відносин. Назріла 
необхідність переходу до поглибленого і комплексного пізнання 
сутності міграційних процесів як таких, що призводять до 
масштабних наслідків не тільки в економічній і демографічній 
сферах, але й у соціокультурних і політичних аспектах життє-
діяльності сучасних суспільств. Лише така постановка питання 
може забезпечити розкриття закономірностей і механізмів сучас-
них міграційних процесів, що дозволить успішно здійснювати 
моделювання та прогнозування їх наслідків.  

Ефективна реалізація такого завдання можлива лише за умови 
створення цілісної спеціальної політологічної теорії (політології 
міграції), предметом якої може виступати політична свідомість і 
поведінка мігранта в конкретному історико-культурному й соціально-
економічному середовищі, що сприяє становленню (трансформації) 
різних суспільно-політичних структур та інститутів.  

Галузь політологічного вивчення міграції надзвичайно широка 
і може включати такі напрями: міграційна мобільність населення в 
різних етнонаціональних, релігійних і соціальних групах; меха-
нізми отримання соціально-політичного статусу індивідами або 
групами в приймаючих суспільствах; процеси політичної соціалі-
зації та інтеграції мігрантів; діяльність діаспор з відстоювання 
соціальних, культурних і політичних прав своїх членів; громадянська, 
політична і національна самоідентифікація мігрантів; стратегії 
етнополітичної самореалізації іммігрантів; політичні детермінанти 
міграційних процесів; політичні інститути підтримки міграційних 
процесів; вплив міграції на політичну систему і політичний режим; 
громадянська натуралізація мігрантів; політичні права іммігрантів; 
політичні переваги мігрантів та їхнє політичне становище; проб-
леми націоналізму, екстремізму та «експорту» політичної неста-
більності; ціннісні й соціально-психологічні основи конфліктів, 
пов’язаних з міграцією; проблеми національної безпеки приймаючих 
суспільств; міграційні фактори в революціях і війнах.  

До завдань політології міграції входить також дослідження 
процесів дифузії політичних цінностей, традицій і практик, що 
виникають унаслідок взаємодії між мігрантами та соціумом, 
що їх приймає.  
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Фактично політологія міграції як наукова дисципліна повинна 
вивчати специфіку всіх соціально значущих ділянок життя сус-
пільства, розглядаючи їх з погляду політичних наслідків мігра-
ційного процесу із застосуванням загальних і спеціальних методик 
політологічного дослідження.  

 
Фактори зростання конфліктогенного потенціалу 
міжнародної міграції у соціокультурних і політичних 

сферах сучасних суспільств 
 

У сучасному світі глобальна конкуренція дедалі більше 
набуває характеру конкуренції між різними цивілізаціями. Уже в 
70-ті рр. ХХ ст. у міжнародно-політичну лексику дослідниками 
міжнародних відносин було внесено тезу про існування двох 
великих «цивілізацій» – так званих «Півночі» та «Півдня». Потім 
з’явилися терміни «Захід», «Схід» або «Захід» і «Незахід». Під 
кожним із них розуміються не тільки держави, а й культурно-
історичні особливості народів, націй, етносів. Сьогодні в між-
народних відносинах великою популярністю користується думка 
про паралельне існування декількох протиборчих цивілізацій, основу 
яких становить культурно-релігійна самобутність. 

На глобальному рівні ця конкуренція виявляється у військово-
політичному протистоянні та боротьбі за стратегічні ресурси 
(часто на рубежах цивілізацій проходять «гарячі фронти» взаєм-
ного нерозуміння, підозрілості й ворожнечі). На локальному ж 
рівні цивілізаційне зіткнення найповніше й найясніше виражається 
через етноконфесійні проблеми кожного конкретного суспільства. 

Одним із перших інтелектуалів, котрий розмежував людство 
на цивілізації, був шотландський філософ А. Фергюсон, який 
поставив питання про складність, і навіть неможливість, пере-
несення культурного досвіду однієї конкретної цивілізації на 
непідготовлений для цього досвіду ґрунт [51, с. 513]. Дещо пізніше 
німецький культуролог І. Гердер оголосив джерелом історичного 
розвитку зіткнення протилежних культурних принципів. Головний 
постулат мислителя полягав у неможливості уподібнення одного 
народу іншому. Він наполягав на органічній, якісній своєрідності 
цивілізаційних явищ і вважав за неможливе оцінювати явища 
однієї культури в рамках іншої [52, с. 464]. 
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У ХІХ ст. свої теорії цивілізаційного розвитку формулювали  
Г. Спенсер, Г. Бокль, Г. Лейбніц, Й. Гьоте, А. Шопенгауер, В. Гум-
больдт, Ф. Ніцше, М. Данилевський й інші мислителі, котрі своїми 
працями похитнули європоцентристську лінійну картину світового 
розвитку. У ХХ ст. праці суспільствознавців М. Вебера, Е. Дюрк-
гейма, О. Шпенглера, П. Сорокіна, А. Тойнбі, А. Вебера, Ф. Бегбі,  
К. Куіглі, Р. Колборна, К. Даусона, Ф. Броделя, І. Валлерстайна,  
С. Гантінгтона та Ф. Фернандез-Арместо серйозним чином сприяли 
зміщенню поняття «цивілізація» з висоти, що фіксує найбільші 
досягнення людства, до характеристики обмеженого простором і 
часом феномену. З-під пера цих та інших дослідників вийшли вагомі 
наукові праці, присвячені порівняльному аналізу цивілізацій.  

Цивілізаційна належність для груп та індивідуумів має 
яскраво виражений аксіологічний аспект. Внутрішня програма 
кожного суспільства, його культури включає в себе цивілізаційну 
та національну ідею, генотипи, національний характер та мента-
літет народу, які формують культурно-історичний тип або циві-
лізацію, втілені в стійких образах, архетипах як проявах колек-
тивного несвідомого. Тому, спираючись на концепції М. Дани-
левського про культурно-історичні типи та К. Юнга про архетипи, 
вчені роблять висновок про те, що колективне несвідоме збігається 
з цивілізацією і культурно-історичним типом, тобто має націо-
нальну специфіку [53]. 

Кожна нація відрізняється властивим для неї співвідношенням 
типу мислення, темпераменту, національного характеру та мента-
літету. Національний характер розглядається як варіант зовніш-
нього прояву феномену менталітету, як «історично сформована 
сукупність стійких психологічних рис нації, що визначають звичну 
манеру поведінки і типовий спосіб життя людей, їхнє ставлення до 
праці, до інших народів, до своєї культури». Менталітет можна 
визначити як ідейно-поведінковий стереотип, як стійкий пласт 
національної психіки, що включає в себе певні світоглядні моделі 
осягнення світу (архетипи) [54, с. 58]. 

Згідно з К. Юнгом, певний образ світу, який відображається в 
менталітетах різних типів суспільств (національних культурах), 
формується архетипом колективного несвідомого. У кожному 
такому суспільстві (національній культурі) домінують свої архе-
типи, що визначають особливості системи цінностей і світогляду. 
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Їх проявами є різні форми: міфологічні образи і сюжети, релігійні 
вчення і ритуали, національні ідеали тощо. Актуалізація архетипу є 
не стільки поверненням до архаїчних основ духовності, скільки 
спрямованістю в майбутнє, оскільки архетипи виражають надії та 
мрію народу. Їх посилення й активна присутність у масовій 
свідомості є, з одного боку, умовою збереження самобутності та 
цілісності цього суспільства, з іншого – індикатором наростаючих 
проблем і протиріч у різних сферах суспільного життя. 

Отже, кожній цивілізації притаманний свій набір соціо-
культурних і політичних цінностей, установок, пріоритетів, очіку-
вань, поведінкових моделей і традицій, які не тільки визначають 
ставлення до минулого історичного досвіду, але й формують 
сучасну суспільно-політичну практику, а також програмують 
«образ майбутнього». 

До XXI ст. долі світу вершилися виключно всередині захід-
ного ареалу. Його цивілізація внаслідок явної технологічної пере-
ваги над іншими народами фактично нав’язала їм своє уявлення 
про спосіб існування. Ніякі національні чи культурні особливості, 
як правило, до уваги при цьому не бралися. Католицько-протес-
тантські цінності вважалися єдино гідними для організації всієї 
світової спільноти. Демократія, яка розуміється як пріоритет 
особистості над державою, була суттю соціального світоустрою, а 
товарна економіка – способом досягнення загального благополуччя. 

Однак з кінця ХХ ст. позначився процес кризи цього «уні-
версуму», пов’язаний з підйомом нових суперетносів: китайського, 
ісламського, російського, індуїстського та ін., які заявили про свій 
намір брати участь у вирішенні глобальних проблем сучасності. 
Така «заявка» дозволила низці дослідників ввести в обіг тезу про 
розгортання «конфлікту» цивілізацій і звернути увагу громадсь-
кості на аксіологічну складову міграційних процесів. 

Сучасна міжнародна міграція містить у собі безліч супереч-
ностей, центральною з яких є проблема соціального включення одних 
індивідів і груп і виключення інших. Цілком очевидно, що 
переселення народів супроводжується певними особливими явищами, 
пов’язаними із зіткненням і дифузією різних культур, релігійних і 
національних традицій, які дестабілізують приймаючі суспільства. 
Внаслідок цього міграція оцінюється як процес, що має потужний 
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конфліктогенний потенціал і розглядається як один із найважливіших 
викликів сучасності. Особливо помітним це протистояння є між 
представниками західної і незахідних цивілізацій, яких розділяє 
ставлення до ступеня лібералізації норм моралі та поведінки, ступеня 
секуляризації суспільних і політичних відносин. 

Ще на початку XX ст. уряди західних країн намагалися 
всіляко обмежувати імміграційні потоки, які могли б істотно 
порушити традиційний для їхніх суспільств расово-етнічний і, 
відповідно, культурно-цивілізаційний баланс. Вважалося, що го-
ловним завданням американського суспільства є боротьба за те, 
щоб новоприбулі маси людей відносно легко та швидко адапту-
валися як до умов політичної системи Сполучених Штатів, так і 
приймали як базові цінності свого життя ту систему норм, 
цінностей, установок, моделей поведінки, способу та стилю життя, 
які є характерними для англосаксонського ядра американської нації. 
Процес політичної та культурної соціалізації мігрантів дістав назву 
«плавильний казан» і передбачав, що «переплавлення» є принци-
повою умовою інтеграції їх як членів суспільства і громадян.  

Однак після Першої та особливо Другої світових війн ситуація 
радикально змінилася. І Європа, і Північна Америка розчинили 
двері для масової міграції представників колишніх західних 
колоній, що експортували дешеву робочу силу та займали ті 
економічні ніші, яких уникали представники корінного населення 
(хімічна промисловість, комунальне господарство, сільське госпо-
дарство, сфера обслуговування тощо). Цей фактор, поряд з 
іншими, забезпечив швидке економічне зростання США та еконо-
мічне відродження Західної Європи у післявоєнний період. Однак 
така політика принесла в жертву процес асиміляції прибулих 
мігрантів. Стрімке зростання кількості переселенців, що представ-
ляли інші культурно-цивілізаційні типи, утворювало в країнах 
перебування більш-менш компактні соціокультурні анклави. 
Мешканці анклавів почали організовано заповнювати певні ніші в 
системі поділу праці, витісняючи з них членів інших анклавів і 
корінних жителів. Так, наприклад, «у Нью-Йорку корейські зелен-
щики відкривають один магазинчик за іншим, індійці встанов-
люють нові газетні кіоски, пакистанці – невеликі аптеки, а дедалі 
більше вихідців із Бангладеш працюють офіціантами» [4, с. 283]. 
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Асиміляційні процеси сповільнилися, позначилися «міжкультурні 
напруження, що підсилювалися об’єктивно існуючою економіч-
ною й соціальною нерівністю «місцевого» та «прийшлого» насе-
лення» [55, с. 376–377]. 

Запрошуючи дешеву робочу силу в часи буму 50–70-х років, 
західноєвропейці сприяли створенню значних анклавів афри-
канського, азійського, мусульманського населення, а північно-
американці до переліченого ряду можуть додати різношерстні 
латиноамериканські поселення, причому, як зазначив П. Б’юкенен, 
ці нації зовсім не «плавляться і не перетворюються» [46, с. 13]. Цю 
обставину визнають практично всі провідні суспільствознавці.  
Е. Тоффлер зазначає, що в сучасному світі «всюди посилюється 
опір «тигельному» процесу. Расові, етнічні та релігійні групи 
відстоюють своє право на існування і продовжують гордо зберігати 
свою самобутність» [56, с. 299].  

Як уже зазначалося раніше, останніми десятиліттями прак-
тично всі провідні західні країни перейшли до асиміляційно-імміг-
раційної моделі, яка дістала назву «миска салату», або «мульти-
культуралізм».Практика мультикультуралізму змушує перео-
смислювати традиційне нормативне розуміння принципів лібераль-
ної демократії. Понад двісті років кредом західного суспільства 
була віра в те, що права особистості, окремого індивідуума безу-
мовно важливіші за права груп, побудованих на етнічних, 
релігійних або інших основах. Однак мультикультурні суспільства 
ігнорують цю вимогу, внаслідок чого, зауважує А. Уткін, «кон-
сенсус у відношенні ліберальної демократії слабшає», а Захід готує 
собі долю Радянського Союзу, що розпався після демонтажу 
загальнонаціональної ідеології [57, с. 516]. Багато американських 
політиків та ідеологів, зазначає В. Согрін, поспішили подати 
теорію мультикультурності як новий вияв справжнього плю-
ралізму і демократизму американського суспільства. «Але це 
твердження приховувалоту дуже важливу обставину, що ця теорія 
мультикультурності відобразила радикальний протест проти 
домінування культури білих і містила у собі вірус та загрозу дезінтег-
рації американського суспільства по расово-етнічних лініях» [58].  

Демографічно-міграційні проблеми в рамках різних циві-
лізацій, континентів та країн мають свою специфіку, яка визначає 
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їхні перспективи в майбутньому розподілі сил на Земній кулі, 
відношення до ліберальної демократії як форми суспільно-
політичного устрою та системи цінностей. Потенціал західної циві-
лізації сьогодні насамперед визначається ситуацією в США і 
Європі. Особливістю США, на відміну від Західної Європи, є досить 
благополучні основні демографічні показники народжуваності та 
середнього віку. Одночасно з цим США займають піонерські та 
лідируючі позиції у питаннях прийняття міграційних потоків. Так, з 
1995 до 2000 рр. індекс народжуваності в США становив 2,4, у той 
час як у Європі він коливався в різних країнах у межах 1,2–1,73, у 
Японії становив 1,41, а в сусідній Канаді – 1,60 [59]. При цьому 
країна залишається останні два століття найбільшим «імпортером» 
населення. Між 1820 і 2000 рр. в Америку прибуло приблизно 60 
млн іммігрантів, завдяки чому «нація стала високогетерогенною з 
точки зору раси, національності і релігії» [60, с. 81–82]. 

На думку В. Согріна, з 50-х років соціальна напруженість у 
США дедалі більшою мірою стала посилюватися не класовими, а 
расово-етнічними конфліктами. При цьому головним був і 
залишається конфлікт чорної та білої рас. Відверта дискримінація 
чорношкірих, що культивувалася в США до 60 – 70-х років, в 
останні десятиліття трансформувалася під тиском влади у принцип 
«зворотної дискримінації», що означає відмову в рівних правах на 
професію білим співгромадянам [58]. При цьому, як зазначає 
американський соціолог М. Роман, ступінь нерівності між білим і 
чорним населенням США на початку ХХІ ст. є більшою, ніж у 
1960 – 1970 рр., однак ця ситуація в цілому влаштовує амери-
канське суспільство, оскільки особливістю євроатлантичної цивілі-
зації було і залишається специфічне расове світобачення [61].  

Після того, як чорношкірі дістали право та можливість сели-
тися в міських районах, у яких проживали білі, останні стали 
дружно залишати насиджені місця й перебиратися за місто, 
демонструючи небажання змішуватися з ними в єдину націю.  
В Америці ствердився афоризм: «Щоб жити у Нью-Йорку, треба 
бути або дуже багатим, або дуже бідним» [62, с. 421]. 

Другою етнічною групою, яка кидає виклик американській 
національній ідентичності, є вихідці з Латинської Америки, пере-
дусім із Мексики. Протягом 90-х років кількість американців 
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мексиканського походження збільшилася на 50% – до 21 млн; ще  
6 млн дають незаконні іммігранти. У ці роки мексиканці також 
становили більше половини всіх латиноамериканських іммігрантів 
на території США, а останні, в свою чергу, – більше половини всіх 
іммігрантів, що прибули в Сполучені Штати з 1970 до 2000 р.  
У 2000 р. мексиканські іммігранти становили 27,6% від загальної 
кількості іммігрантів, набагато переважаючи «наступаючих їм на 
п’яти» китайців (4,9%) і філіппінців (4,3%). Кількість латино-
американців (12% населення США в 2000 р., дві третини – 
мексиканці за походженням) з 2000 до 2002 р. виросла на 10%, їх 
загальна чисельність перевищила кількість чорношкірих [63,  
с. 580]. На початку ХХІ ст. у США проживав кожний десятий 
житель Центральної Америки та країн Карибського басейну [64]. 

Мексиканці також важко асимілюються у США – позна-
чаються глибокі відмінності в культурі, менталітеті. Вони, як пра-
вило, не бажають вивчати англійська мову та віддають перевагу 
іспаномовним радіостанціям, газетам, каналам телебачення. Біль-
шість латиноамериканських іммігрантів, як і афроамериканців, 
бідні і мають низьку кваліфікацію. Їхній середній тижневий 
заробіток (389 доларів) на третину поступається загальному показ-
нику для всіх категорій працівників (577 доларів) [65].  

Латиноамериканські іммігранти так само, як і афроамериканці, 
тяжіють до регіональної концентрації: мексиканці селяться в 
Південній Каліфорнії, кубинці – у Маямі, домініканці та пуерто-
риканці – у Нью-Йорку. У 2000 р. на американському Заході 
проживали майже дві третини мексиканських іммігрантів, і майже 
половина з них облаштувалась у Каліфорнії. У столиці штату – 
Лос-Анджелесі 46,5% населення становили «латиноси», з яких 64% 
були мексиканцями; частка білих неіспаномовних мешканців 
дорівнювала лише 29,7% [60, с. 354–356]. 

У політичній географії США помітна тенденція расово-
етнічної поляризації країни по лінії Південний захід – Північ. До 
початку 90-х років частка чорного та іспаномовного населення 
Півдня Сполучених Штатів перевищувала 26%, а в штатах Заходу 
питома вага іспаномовних американців становила більше 19%, 
вихідців з Азії – більше 7%, чорних – більше 5%, індіанців – близько 
2%. У сукупності частка цих груп становила одну третину [66].  
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Той факт, що населення Півдня та Заходу збільшується швидше, 
ніж населення Півночі, також зміцнює вплив перших двох регіонів 
на політичне життя країни. У 90-ті роки населення Північного 
регіону виросло на 7%, тоді як Південного – на 17%, а Західного – 
на 20%. У 2000 р. на Півночі проживали 42% населення США, а на 
Півдні та Заході – 36 та 22%, відповідно. За оцінками, до 2025 р. 
населення Півночі становитиме 38% від населення країни в цілому, 
а Півдня і Заходу – 37% та 25%, відповідно. Очікується, що до 
2025 р. населення Каліфорнії складатиметься з 33% білих, 42% 
іспаномовних, 18% вихідців з Азії та 7% чорношкірих. У цьому ж 
році в Техасі буде 46% білих та 38% іспаномовних; у Нью-
Мексико – 40% білих та 48% латиноамериканців [67, с. 423]. 

Демографічні прогнози також не обіцяють білому американ-
цеві райдужних перспектив. Очікується, що до 2050 р. населення 
країни збільшиться майже в 2,5 раза порівняно з 1960 р. і стано-
витиме 420 млн осіб. У цьому році біле населення ще буде 
більшістю, але вже досить хиткою. Між 2000 і 2050 рр. частка 
іспаномовного населення виросте з 10 до 21% (за деякими 
прогнозами, до 25% усього населення – 100 млн осіб), азійське 
населення становитиме 11%, чорношкіре – до 16%, червоношкірі 
американці – до 1,5%.Частка білого населення зменшиться з 75 до 
53%. Американський світ уже не зможе управлятися не лише взятими 
окремо англосаксами, а й білою расою в цілому [68, с. 123]. 

Триватиме демографічна та територіальна експансія мекси-
канського населення, внаслідок чого США стануть за чисельністю 
третьою у світі латинською конгломерацією після Бразилії та 
Мексики. У ситуації, що складеться, вважає П. Б’юкенен, «за 
походженням своїх громадян Америка стане країною «третього» 
світу… великі міста набудуть вигляду нинішнього Лос-Анджелеса, 
а сам Лос-Анджелес та інші міста Південного Заходу стануть 
подібними до Хуареса і Тіхуани» [79, с. 50]. 

Як зазначає американський правознавець Ф. Ву, до 2050 р. у 
США відбудуться глибокі перетворення, яких ще не було в жодній 
іншій країні світу: «Білі більше не будуть домінуючою групою, 
принаймні відносно до кількості населення країни. І цілком 
можливо, що білі американці можуть зіштовхнутися з расизмом».  
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Така обставина може виявитися надзвичайно травматичною для 
їхньої самосвідомості, оскільки «якщо проаналізувати проблему 
нерівності, що зберігається в цій сфері, то помітно, що в США 
практично завжди виграють білі і практично завжди програють 
представники інших рас, особливо афроамериканці» [70]. 

Білі носії неіспанської мови й надалі становитимуть все мен-
ший відсоток американського населення. До 2060 р., як очікується, 
їх буде менше 50%, а до кінця століття – менше 40%. Частка 
іспаномовних американців до 2060 р. становитиме чверть насе-
лення США, а до кінця сторіччя – вже третину. Приріст кількості 
чорношкірих та вихідців з Азії стабілізується та у другій половині 
ХХІ ст. буде на рівні 10–11% і 13–16%, відповідно [67, с. 424].  

Порівняно з американським континентом ситуація в Європі 
видається ще драматичнішою. Останніми десятиліттями у всіх 
європейських країнах спостерігається депопуляція та старіння 
населення. Лише одна з п’ятдесяти північноатлантичних націй – 
мусульманська Албанія – продовжує демографічний підйом, що 
забезпечує її виживання. Із двадцяти націй світу, що мають 
найнижчий рівень народжуваності, вісімнадцять знаходяться в 
Європі. Середній рівень народжуваності в Європі впав до 1,4, тоді 
як для збереження поточної кількості населення потрібен рівень як 
мінімум 2,1 (рівень, що в Європі був зафіксований востаннє у  
1957 р.). У 2000 р. населення Європи, від Ісландії до Росії, 
становило 728 млн осіб, і, схоже, у ХХІ ст. ця цифра буде послі-
довно зменшуватися. Згідно із прогнозом Демографічного відділу 
ООН, у разі збереження поточного рівня народжуваності, без 
урахування імміграції, кількість населення до 2050 р. скоротиться 
до позначки у 556–600 млн осіб. Європа втратить людський 
потенціал, рівний сукупному населенню сучасних Німеччини, 
Нідерландів, Бельгії, Швеції, Данії та Норвегії [71]. «Востаннє, – 
зазначає П. Б’юкенен, – настільки значне скорочення європейсь-
кого населення спостерігалося під час Чорної Смерті – епідемії 
чуми у 1347–1352 рр.» [46, с. 27]. 

У разі збереження сучасних демографічних темпів населення 
Європи до кінця XXI ст. становитиме 207 млн чоловік, або третину 
нинішнього. У Німеччині, рівень народжуваності якої дорівнює  
1,3 дитини, до 2050 р. зникнуть 23 млн німців, і сучасна чисель-
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ність 82 млн осіб знизиться до 59 млн (при цьому третина 
населення буде старше 65 років). До 2100 р. населення Німеччини 
становитиме 38,5 млн (зменшення на 53%). В Італії (рівень 
народжуваності – 1,2 дитини) населення до 2050 р. становитиме  
41 млн; населення Іспанії (1,07 дитини) скоротиться на чверть. 
«Через сто років, за умови збереження такої тенденції, – наголошує 
Р. Самуельсон,– у Німеччині майже не залишиться німців, а в Італії 
– італійців» [72]. До 2050 р. частка Європи в загальній чисельності 
населення планети зменшиться з нинішніх 21 до 7% [73]. Така 
динаміка, констатує Ф. Закарія, неминуче призведе до зниження 
впливу Європи у світі й, отже, до зменшення впливу ліберально-
демократичних цінностей європейського суспільства на створення 
інтернаціональних норм і правил [74].  

За останні десятиліття в Європу проникли кілька десятків 
мільйонів мігрантів. Перше місце серед них упевнено тримають 
вихідці з мусульманських країн: лише на території ЄС їх нарахо-
вується близько 15 млн осіб, що дозволило ісламу витіснити 
іудаїзм з позиції другої за поширеністю релігії в ЄС. Проте не слід 
забувати, що дипломатичний і стратегічний простір ЄС – через 
Раду Європи і НАТО – включає ще майже 100 млн мусульман з 
Албанії, Боснії, Туреччини та Азербайджану [75]. Ісламський фак-
тор уже став «головним болем» ЄС. Якщо інтеграція між самими 
європейцями увінчалася тріумфальним успіхом, то «вона часто не 
спрацьовує, коли йдеться про численних іммігрантів-мусульман, і 
це породжує складні проблеми у сфері безпеки, які ЄС із великими 
труднощами намагається розв’язати» [76].  

Проблеми асиміляції мігрантів, надто вихідців з мусульманських 
країн, гостро турбують корінне європейське населення та профе-
сійних експертів. Як наголошує американський політолог Р. Каган, в 
останні роки європейське суспільство підкреслено хворобливо реагує 
на питання імміграції та культурної ідентичності, і більшість йому 
особисто знайомих експертів сумніваються в тому, що Європа 
«спроможна буде переварити всіх нових іммігрантів» [77].  

Фахівці відзначають агресивне небажання мігрантів освою-
вати соціальні норми поведінки європейців. Більше того, лідери 
емігрантських громад часто зацікавлені в компактному та відособ-
леному проживанні своїх підопічних. У їхню свідомість привно-
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ситься установка на те, що західне суспільство сповнене забобонів 
відносно ісламу і мусульман, що отруює повноцінний діалог між 
представниками різних культур [78]. На думку О. Казінцева, громади 
найчастіше скріплені не тільки войовничим пафосом ісламу, а й 
почуттям колективної відкинутості – етнічної та соціальної, що 
утворює поживне середовище для радикалів усіляких відтінків [79,  
с. 29]. Як наслідок, мусульманський міграційний рух перетворюється 
на добре керовану політичну силу з боку міжнародних і національних 
емігрантських організацій («Світова ісламська єдність», «Брати-
мусульмани», Союз ісламських організацій Європи, Союз ісламських 
культурних центрів, «Ісламська допомога» тощо) [80].  

Відомий голландський соціолог Г. Веуше зазначає, що на 
початку ХХІ ст. європейці стали значно агресивніше ставитися до 
іммігрантів. Їх стало дратувати: значне збільшення кількості іно-
земців у великих містах, небажання іммігрантів навчатися та отри-
мувати професію, розростання підліткових банд, що хазяйнують на 
вулицях, переслідування мігрантами представників сексуальних 
меншин та зведення рахунків приїжджих мусульман з місцевими 
євреями [Цит. за: 81]. 

Е. Моравчик констатує, що антимусульманська і неонаціона-
лістична реакція в Європі є майже неминучою на тлі її спроб 
інтегрувати швидко зростаючі національні меншини. Це викликає 
«найрізноманітніші сумні передбачення про майбутню «Євро-
аравію» та про руйнування чисто європейської цивілізації» [82]. На 
думку авторитетного дослідника ісламу Б. Льюїса, «не пізніше ніж 
до кінця ХХІ ст. Європа стане частиною арабського Заходу, 
Магрибу» [83]. Т. Бленклі пророкує, що «західні цінності та спосіб 
життя будуть витиснуті з Європи цінностями радикального 
ісламу». Привабливість ісламізму, який сповідується меншістю, 
але терпиться і пробачається більшістю, посилюється, а Європа, 
відповідно, поступово перетворюється на «Єврабію» [Цит. за: 84]. 

М. Штейн зазначає, що мусульманам не просто вдається відс-
тояти свої інтереси в Європі, але й створити умови для само-
ліквідації західної цивілізації як явища культурного та політичного 
характеру. Швидка зміна пропорції між корінними жителями 
Європи та мігрантами-мусульманами, на його переконання, смер-
тельно згубна для ліберальної демократії. «Якщо 100% населення 
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вірять у ліберальну, плюралістичну демократію, то немає значення, 
скільки з них «білі» – 70 або 5%. Але коли частина населення 
вірить у ліберальну, плюралістичну демократію, а інша – ні, то 
велику роль відіграє, чи включає ця частина 90 або тільки 60, 50 
або 45% населення» [85].  

Низка соціологічних досліджень, проведених останніми рока-
ми, засвідчує зростання ворожості корінних європейців до вихідців 
з незахідних суспільств. Так, за результатами опитування «British 
Social Attitudes survey» в 2003 р., лише 16,4% населення Велико-
британії погодилися з твердженням, що етнічним меншостям слід 
надавати допомогу для збереження їх звичаїв і традицій; 56,2% 
вважають, що групи повинні адаптуватися і влитися до складу 
національного суспільства. Не вітають жителі Великобританії й 
зростання кількості мігрантів у своїй країні: 74% британців згодні з 
необхідністю її скорочення; 82,6% дотримуються думки, що слід 
ухвалювати більш суворі заходи для виключення нелегальної 
імміграції. Лише 39,6% вважають, що легальні іммігранти, які не є 
громадянами, повинні мати рівні з ними права [86]. 

Дослідження, проведене соціологічним центром ICM на 
замовлення «The Guardian» у 2013 р. (5 тис. респондентів з 5 країн-
членів ЄС), засвідчило, що найворожіше до міграції в ЄС ставлять-
ся в Британії. Близько 47% британців заявили, що вони проти 
іммігрантів з країн, що не входять до складу Євросоюзу, причому 
половина опитаних окреслила свою позицію як «украй ворожу». 
Схвалюють міграцію лише 20%. Неприйняття міграції з неєвро-
пейських країн також є сильним у Франції, Іспанії й Німеччині. 
Проти неї виступають 39% іспанців і французів та 37% німців. У 
Польщі проти мігрантів виступило 25% населення [87]. 

Знаковою подією у житті Європи став Швейцарський рефе-
рендум 9 лютого 2014 р., на якому ініціативу «Проти масової 
міграції» підтримали 50,3% учасників голосування. Ініціатором 
референдуму виступила Народна партія Швейцарії, яка дотри-
мується ідеології «правого» популізму, і саме на антиімміграційній 
темі здобула в 2007 р. 29% голосів на парламентських виборах (що 
є рекордом для політичних партій Швейцарії з 1919 р.) [88]. 

Зростання антиімміграційних настроїв у європейських країнах 
знаходить своє відображення у функціонуванні їх партійно-полі-
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тичних систем. Помітно зростає підтримка корінним населенням 
праворадикальних партій. 

У 2013 р. аналітична організація «Counterpoint» провела 
дослідження у 8 країнах електорального потенціалу праворади-
кальних сил, яке засвідчило, що «переконаними радикалами» 
вважають себе понад 5% населення Данії, Угорщини, Нідерландів і 
Норвегії. А загалом готові підтримати радикальні політичні сили в 
Німеччині 9% громадян, у Данії – 14%, у Франції – 15%, у 
Нідерландах – 16%, у Фінляндії – 19%, в Угорщині – 33%.  

Дослідники звертають особливу увагу на Францію, Голландію 
та Фінляндію, спростовуючи деякі поширені стереотипи, нап-
риклад, що радикали – це завжди чоловіки, молоді, неосвічені й 
схильні до насильства. Це не так, говорять вони, оскільки серед 
радикалів, особливо серед нових, спостерігається усе більше жінок 
і людей старшого віку [89].  

Украй неоднозначна соціально-демографічна ситуація скла-
дається в Росії, яка претендує на історичну місію представляти 
інтереси православної цивілізації. Населення колишнього СРСР на 
момент розпаду досягало 300 млн осіб і було третім у світі за 
чисельністю після Китаю та Індії. Однак після розпаду Союзу 
Росія отримала у спадщину лише близько половини людського 
капіталу – 148,7 млн осіб. Надалі населення скорочувалося, 
досягнувши у 2010 р. чисельності у 141,9 млн осіб. При цьому в 
структурі загальної кількості населення частка титульної нації 
скорочується високими темпами. Відповідно до перепису 1989 р. у 
Радянському Союзі жили 145,2 млн росіян, із них 119,9 млн – на 
території Росії. Згідно з переписом 2002 р. у Росії жили 116 млн 
росіян, із них близько 5 млн переїхали з республік колишнього 
Радянського Союзу. Надалі російське населення скорочується ще 
швидше – приблизно на 0,7–1,5 млн осіб щорічно [90]. Головні 
причини високої смертності, на думку фахівців, – поширення 
алкоголізму та наркоманії; найвищий рівень захворюваності на 
туберкульоз у Європі; зростання захворюваності на СНІД; високий 
рівень самогубств та суїцидальних проявів [91]. 

Крайнім песимізмом відрізняються демографічні прогнози 
практично всіх експертів. Так, відповідно до матеріалів дослід-
ження Французького інституту міжнародних відносин, протягом 
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сімнадцяти років (з 2008 р. до 2025 р.) Росія втратить 11 млн осіб. 
Країні не вдасться подолати несприятливу соціально-економічну 
ситуацію, «як наслідок, тривалість життя чоловіків у Росії буде 
меншою, ніж у таких бідних країнах, як Бангладеш» [92]. Опублі-
кований у 2002 р. прогноз Держкомстату Росії свідчить, що кількість 
населення країни через 50 років може зменшитися вдвічі. При цьому 
у варіанті найгіршого випадку в 2050 р. населення може становити 77 
млн осіб, у найбільш оптимістичному варіанті – 122,6 млн, і, 
відповідно, найбільш імовірним є скорочення чисельності на 30%, 
тобто до 101 млн осіб [93]. Дані розрахунки підтверджує опублі-
кована у 2007 р. доповідь Фонду населення ООН, відповідно до якої в 
середині ХХІ ст. населення Росії скоротиться до 100 млн осіб [94]. 

Уже сьогодні на території РФ проживає велика китайська 
діаспора, чисельність якої коливається в межах від 400 тис. до  
2–3 млн осіб. У ряді великих населених пунктів Росії фактично ство-
рено стійкі та замкнені китайські земляцтва, що досягли у своєму роз-
витку високого рівня самодостатності, спроможні приймати значну 
кількість мігрантів і забезпечувати їх облаштування у Росії [95]. 

Згідно з дослідженням російського юриста В. Овчинського, 
практично всі китайські земляцтва перебувають під негласним 
контролем власних мафіозних структур. На початку ХХІ ст. серед 
виявлених організованих злочинних угруповань (ОЗУ) «китайсь-
кими за етнічною ознакою були визнані 38% бандоформувань у 
Східносибірському регіоні і 40,9% – у Далекосхідному регіоні. 
Іншими словами, китайські «мігранти», замість того щоб понов-
лювати трудові ресурси, нещадно експлуатують російське насе-
лення: мафія ніколи не стає трудовим ресурсом» [96]. 

Значними темпами в Росії збільшується і мусульманське 
населення. На експертному рівні фахівці оцінюють чисельність 
мусульман у 12–25 млн осіб [97]. Зростаючий демографічний тиск 
на Росію здійснюватимуть народи Середньої та Центральної Азії. 
Згідно із прогнозами Інформаційного бюро з питань народо-
населення ООН, до 2050 р. населення Таджикистану зросте на 
52%, Туркменістану – на 53%, Киргизстану – на 62%, Узбекистану 
– на 84% [98]. Значна частина цього населення буде змушена 
задовольняти свої соціально-економічні потреби за рахунок 
трудової міграції у сусідню Росію. 
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На думку американського політолога В. Лакера, зміна етніч-
ного складу Росії несе для неї значно більше проблем, ніж просте 
скорочення населення. Вже сьогодні, зазначає він, «у Москві 
проживає більше азербайджанців, ніж у Баку, і, напевно, більше 
татар, ніж у Казані» [99]. До середини сторіччя мусульмани ста-
нуть домінуючими релігійними групами на Кавказі, на Волзі та у 
Москві. Кожний четвертий росіянин буде мусульманином та почне 
висувати відповідні політичні вимоги, що йдуть врозріз із тради-
ційними баченнями титульного населення [100].  

Як справедливо підсумовує український політолог В. Кара-
сьов, сучасна Росія не тільки географічно, а й демографічно 
дрейфує в напрямі континентальної Євразії. «У прошарках російсь-
кої влади, бізнесу, військової еліти усе більше неслов’ян – із 
Сибіру, Кавказу, Поволжя, інших регіонів. На Заході спере-
чаються: чи формується Росія як євроазійське утворення, або ж як 
православна слов’янська держава. Обидві моделі – незахідні» 
[101], – зазначає він. 

Оцінюючи негативний потенціал демографічної кризи у 2005 р., 
голова верхньої палати російського парламенту С. Миронов заявив, 
що, якщо ця тенденція не зміниться, то до 2080 р. населення країни 
скоротиться до 52 млн осіб: «Великої Росії більше не буде. Вона 
буде розірвана на частини і в кінцевому підсумку перестане 
існувати» [102]. Подібні побоювання розділяє і російський аналі-
тик М. Хазін, який вважає, що демографічна криза, помножена на 
міграційну експансію, загрожує існуванню державності Росії: «Нас 
роздеруть на три частини. Картина буде банальною: за Уралом 
панує Китай, точніше, певне аморфне утворення, економічно при-
в’язане до Пекіна, з грошовою одиницею юанем. Аналог Дикого 
Заходу США часів колонізації. Те, що західніше Волги, опиниться 
під контролем Європи, відповідно, з євро як основною валютою, а 
все, що південніше, поглине третя сила – іслам» [103].  

Можна не погоджуватися з категоричністю таких тверджень 
та загальним апокаліпсичним настроєм експертів, але не можна не 
визнати, що демографічна криза Росії, супроводжувана змен-
шенням людського потенціалу руського (православного) населення 
і збільшенням тиску на нього з боку представників китайської та 
ісламської цивілізацій, є серйозним випробуванням для політичної 
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системи РФ, а можливо, і самої державності. Подібні обставини 
звужують перспективи утвердження на території Росії режиму 
ліберальної демократії і частково дискредитують в очах громадян 
країни саму ідею необхідності й перспективності лібералізації 
суспільно-політичних та економічних відносин.  

Викладені вище факти дозволяють зробити такі висновки та 
припущення:  

– У сучасному світі глобальна конкуренція дедалі більше 
набуває характеру конкуренції між різними цивілізаціями. На 
глобальному рівні вона проявляється у військово-політичному 
протистоянні і боротьбі за стратегічні ресурси. На локальному ж 
рівні цивілізаційне зіткнення найповніше та найясніше виражається 
через етноконфесійні проблеми кожного конкретного суспільства. 

– Цивілізаційна належність для груп та індивідуумів має 
яскраво виражений аксіологічний аспект. Кожній цивілізації 
притаманний свій набір соціокультурних і політичних цінностей, 
установок, пріоритетів, очікувань, поведінкових моделей і тра-
дицій, які не тільки визначають ставлення до минулого історич-
ного досвіду, але й формують сучасну суспільно-політичну прак-
тику, а також програмують «образ майбутнього». 

– Міграційні процеси супроводжуються певними особливими 
явищами, пов’язаними із зіткненням і дифузією різних культур, 
релігійних і національних традицій, які дестабілізують приймаючі 
суспільства. Через це міграція оцінюється як процес, що має 
потужний конфліктогенний потенціал і розглядається як один із 
найважливіших викликів сучасності. Особливо помітним це протис-
тояння є між представниками західної і незахідних цивілізацій, яких 
розділяє ставлення до ступеня лібералізації норм моралі та поведінки, 
ступеня секуляризації суспільних і політичних відносин. 

– Депопуляція представників західного світу та розбавлення 
населення ЄС вихідцями з інших цивілізаційних світів поступово 
приводить до радикальної зміни національного складу та відпо-
відної соціокультурної трансформації країн Євросоюзу. Аналогічні 
процеси проходять і в Росії, яка претендує на історичну місію 
представляти інтереси православної цивілізації. 

– Практично всі провідні країни ЄС перейшли до політики 
мультикультуралістичної моделі міграції, що передбачає майже 
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повну та повсюдну відмову від політики асиміляції (принаймні від 
її явних форм). Як наслідок, на території ЄС зростає роль 
неасимільованих анклавів представників незахідних цивілізацій, 
які ігнорують цінності корінного населення європейських країн. 

– Помітне збільшення кількості іммігрантів та посилення їх ролі 
в суспільному житті країн ЄС сприяє зростанню праворадикальних 
настроїв серед корінного населення та збільшує політичну вагу 
ультранаціоналістичних політичних сил. По мірі збільшення кількості 
іммігрантів на території ЄС зростає вірогідність виникнення 
політичних партій, орієнтованих на натуралізованих іммігрантів, що 
також сприятиме радикалізації політичних систем.  

– Носії євроатлантичної політичної ідентичності у ХХІ ст. 
поступово втрачатимуть свої електоральні позиції та, врешті-решт, 
будуть змушені для збереження влади зменшити роль ліберально-
демократичних політичних інститутів. Відтак у житті західних 
суспільств зростатиме роль антиліберальних та антидемокра-
тичних сил і практик. 

– Урядами країн ЄС не запропоновано чіткого бачення ко-
рекції міграційної політики з метою пом’якшення негативних нас-
лідків впливу масштабної міграції на політичне життя приймаючих 
країн, зокрема, зниження рівня радикалізації публічного дискурсу 
європейських партійно-політичних систем. 

 
Використання міжнародної міграції як різновиду 

сучасної зброї: соціокультурний  
та політичний аспекти 

 

Сучасний Європейський Союз являє собою унікальний приклад 
співтовариства, яке від економічної інтеграції динамічно рухається до 
політичної та соціокультурної. Окреме місце в цих процесах займає 
феномен міграційної присутності, який у перспективі може радикаль-
ним чином змінити ціннісні орієнтації європейського населення.  

Серед спеціалістів з питань міжнародної міграції останнім часом 
актуальності набуває дослідження саме негативних наслідків 
міграційних процесів для приймаючих суспільств, що перетворюють 
міграцію на загрозу для політичної стабільності провідних країн 
світу. Може йтися про фактичне використання міграції як специфіч-
ної зброї, спрямованої на дестабілізацію певних політичних режимів. 
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Найважливішим результатом останніх десятиліть є форму-
вання в країнах ЄС соціальних мереж, що з’єднують країни поход-
ження мігрантів і приймаючі суспільства. Відповідно, подолання 
суто економічного підходу до пояснення природи міграційних про-
цесів дозволяє поставити загальні концептуальні проблеми міграції 
на глобальний рівень аналізу, що пропонує розуміння феномену 
міграції як соціального процесу, який зв’язує разом країни поход-
ження і призначення. Сучасні мігранти дедалі частіше визначають-
ся як «трансмігранти», оскільки вони розбудовують і підтримують 
сімейні, соціальні, економічні, політичні, організаційні та релігійні 
відносини, які долають кордони та підживлюють процес соціо-
культурної й політичної глобалізації.  

Економічні та політичні наслідки міграції є значно більш різно-
манітними, багатоплановими та взаємозалежними, ніж прийнято 
визнавати. Мігранти стають дедалі важливішим фактором політики як 
у країнах походження, так і в країнах-реципієнтах. Вивчення міграції 
з урахуванням факторів транснаціонального існування, що перед-
бачає розгляд широкого спектра соціальних, культурних, політичних і 
економічних відносин, які мігранти зберігають із країнами поход-
ження, дозволяє висвітлити новий ландшафт глобальних процесів, що 
приводяться в рух агентами міграції. 

За останні десятиліття в Європу прибуло кілька десятків міль-
йонів мігрантів. Перше місце серед них упевнено тримають вихідці 
з мусульманських країн: лише на території ЄС їх нараховується 
близько 16 млн осіб, що дозволило ісламу витіснити іудаїзм з позиції 
другої за поширеністю релігії в ЄС. Лідером є Франція, де іслам 
сповідують 5,5 млн осіб (близько 7% населення); друге місце 
посідає Німеччина (4,3 млн, або близько 5%), третє – Велико-
британія (2,8 млн, або 4,5%), четверте – Італія (1,5 млн, або 2,5%), 
п’яте – Іспанія (1 млн, або 2,2% населення) [15, с. 229]. 

Результатом активних міграційних процесів у Західній Європі 
стало виникнення значних анклавів африканського, азійського, 
мусульманського населення, які втратили інтерес до соціокуль-
турної асиміляції у суспільства, що приймають.  

Один із провідних ідеологів правого крила Республіканської 
партії США П. Б’юкенен у 2002 р. випустив книгу «Смерть Заходу», у 
котрій розвинув тезу О. Шпенглера про внутрішню кризу європейсь-
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кої цивілізації, причини якої він вбачає у дехристиянізації США і 
країн Європи, зниженні народжуваності, розпаді суспільства на 
конфліктуючі етнічні, конфесіональні та інші співтовариства й групи. 

На його думку, процеси депопуляції, викликані руйнуванням 
родини, призводять до вимирання корінних європейських народів і 
білого населення США. Неконтрольована міграція уможливлює 
швидке заміщення їх вихідцями із країн Азії, Африки й Латин-
ської Америки, що призведе до демонтажу базових принципів 
західного світу [46, с. 271]. 

У 2010 р. німецький політик Т. Саррацин видав книгу «Німеч-
чина. Самоліквідація», у якій описав наслідки, що, на його думку, 
очікують на Німеччину внаслідок продовження «проблематичної 
мусульманської міграції». 

Основну небезпеку, зазначає автор, становлять мігранти-мусуль-
мани, які інтегруватися в чужу для них німецьку культуру не 
прагнуть. Проблеми, які виникають з вини мусульман, він пропонує 
згрупувати таким чином: перебування мусульман у Німеччині 
створює серйозне додаткове навантаження для економіки цієї країни; 
мусульмани є малоосвіченими й погано підготовленими до сучасного 
європейського життя; вони постійно створюють конфлікти в 
суспільстві, займаються нелегальним бізнесом, схильні до насильства; 
у мусульман багато дітей, що в найближчій перспективі радикально 
змінить демографічну ситуацію у ФРН; мусульмани не прагнуть 
інтегруватися в німецький культурний простір і воліють створювати 
своє «паралельне суспільство», що загрожує Німеччині зміною 
ціннісних пріоритетів; гіпертрофована релігійність мусульман має 
тенденцію розбудовуватися в напрямі фундаменталізму [104]. 

Згадані вчені висловлюють занепокоєння не стільки самими 
міграційними процесами, скільки їхніми наслідками в соціокуль-
турній і політичній сферах, пов’язаними із небажанням мігрантів 
освоювати базові цінності приймаючих західних суспільств. Таке 
явище, що раніше усіляко присікалося західними державами, з 
другої половини ХХ ст. стало домінуючою тенденцією у взаєминах 
між суспільствами-реципієнтами та іммігрантами.  

Як зазначає К. Стригунов, мігранти самі по собі створюють цілу 
низку проблем, які збільшують напруження в соціально-економічній, 
міжкультурній та міжрелігійній сферах життя суспільства. 
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Однак, якщо є підстави вважати, що процес міграції стиму-
люється якоюсь політичною або геополітичною силою, то йдеться 
про спрямований і контрольований процес заподіяння значної шко-
ди опонентові. Відповідно до цього можна й потрібно вводити 
термін «міграційна зброя», під яким слід розуміти масову втечу 
біженців з регіону, де штучно було створено умови, що становлять 
загрозу для життя місцевого населення, за умов, якщо інспіратор 
цієї кризи спрямовує потік біженців у конкретні країни з метою 
здійснення на їхні уряди й суспільства політичного, соціокуль-
турного, економічного й психологічного впливів. 

Використовуючи поняття «зброя», К. Стригунов виходить із 
розуміння того, що під зброєю мають на увазі який-небудь засіб, 
призначений для боротьби з ким-небудь або з чим-небудь із метою 
досягнення поставлених цілей. Зброя може завдавати втрати фізичні 
(знищувати живу силу супротивника, його командні центри й т.п.), 
економічні (прямі витрати на ведення війни, непрямі – у вигляді 
відтоку інвестицій, санкції та ін.), психоінформаційні (деморалізація 
супротивника, виснаження, дезінформація, провокування паніки 
тощо), політичні (міжнародна ізоляція супротивника та ін.).  

Сучасні міграційні процеси значною мірою відповідають цим 
вимогам. Наплив мігрантів призводить до: зростання злочинності, а 
також до відповідних дій з боку місцевого населення; збільшення 
видатків на утримання мігрантів з боку уряду; наростання психологіч-
ного дискомфорту населення від сусідства з вихідцями з інших 
культур; виникнення соціальної й міжетнічної напруженості, конфлік-
тів, на врегулювання яких також потрібні значні ресурси. У підсумку, 
виходить замкнене коло, з якого не видно виходу, а сама міграційна 
зброя завдає комплексного удару, наслідки якого найчастіше 
проявляються в середньо- і довгостроковій перспективі [105]. 

Головними ризиками міграції, на погляд П. Маслова, є:  
1) втрата контролю держави за міграційними потоками; 2) наяв-
ність у суб’єктів економічної діяльності можливості залучити іно-
земну робочу силу, минаючи державу; 3) нерозробленість меха-
нізмів контролю над економічними інтересами, що сприяють 
розвитку трудової міграції; 4) перебування значної частини мігран-
тів у сфері тіньового або напівтіньового ринку та, унаслідок цього, 
випадання великих соціальних груп мігрантів з-під соціального 
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контролю; 5) відсутність механізму регулювання міграційних 
потоків у руслі інтересів держави [106]. 

Аналізуючи наслідки впливу міграційних процесів на ситуацію в 
Європі, О. Волохов констатує: «Перед нами новий вид впливу – 
міграційний. А якщо мігранти «заточуються», загострюють ситуацію, 
діють наступально, то характер відносин перетворюється на 
військовий, а значить, перед нами новий вид зброї – міграційна». 

На думку аналітика, цей вплив проявляється в: захопленні 
території під етнічні анклави; збільшенні соціально-економічного 
тиску на приймаюче суспільство; наростанні міжетнічної та міжци-
вілізаційної конфліктогенності; криміналізації та радикалізації 
суспільних відносин, що в остаточному підсумку призводить до 
посилення мілітаризації зовнішньої й внутрішньої політики ЄС.  

У недалекому майбутньому, прогнозує О. Волохов, спочатку в 
медійну, а потім і в міжнародну юридичну практику будуть уве-
дені поняття «міграційної зброї», «міграційної атаки», «міграційної 
загрози», «міграційної окупації», «торгівлі міграційною зброєю» 
тощо, що призведе до створення нової Міграційної Конвенції [107].  

Український політолог Т. Жовтенко констатує, що засто-
сування «міграційної зброї» в ЄС з боку Росії вже сьогодні нега-
тивно позначається на європерспективах України. Так: 

1. У політичній сфері наплив мігрантів послаблює позиції 
політичних партій, що відстоюють традиційні європейські цінно-
сті, й дозволяє вийти на сцену дотепер маргіналізованим ультра-
правим силам, близьким за духом і світоглядом до нинішньої 
«кремлівської еліти».  

2. У соціально-економічній сфері є цілком очевидними збитки 
країн-членів ЄС, змушених приймати таку кількість біженців, яка 
перевищує їхні реальні можливості. Це відображається на рівні 
бюджетних видатків у країнах ЄС, що поступово позначається 
на рівні життя середньостатистичного європейця. Усе це ради-
калізує настрої громадян країн-членів ЄС – і повертає кризу у 
сферу політики [108].  

Ціла низка дослідників запропонувала свою класифікацію 
факторів ураження приймаючих суспільств з боку мігрантів.  
Так, російський військовий аналітик О. Марінін зазначає, що 
масові потоки біженців створюють загрозу європейській безпеці у 
політичній, економічній, соціальній та демографічній сферах.  
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До основних загроз, можливих унаслідок масової міграції, на його 
думку, мають належати: 

–Загроза територіальній цілісності держав. Механізм 
експансії через зміну етнічного складу населення є незворотною 
тенденцією глобалізації світової економіки. При цьому зміна 
етнічного складу населення за порівняно стислий час, звісно, 
призводить до зростання міжетнічних проблем і сепаратизму. 
Прикладами можуть служити відторгнення Косово в Сербії, 
македоно-албанські міжетнічні суперечності з вимогами албанців, 
що проживають у Македонії, перетворити західну частину країни 
на самостійну територію. 

–Загроза поширення тероризму, яка виникає внаслідок того, 
що мігранти часто виступають у ролі перевізників «живого 
товару», наркотиків, зброї та різної контрабанди. Так, згідно із 
заявою уряду Лівану, близько 2% біженців із Сирії, які направ-
ляються в країни Євросоюзу, є членами терористичного угрупо-
вання «Ісламська держава». Не виключено, що кілька тисяч бойо-
виків цієї організації цілеспрямовано їдуть до Європи для створення 
мережі нелегальних резидентур і підготовки масштабних терактів на 
континенті. Своєю чергою, загроза тероризму провокує соціальні 
настрої ксенофобії, широку суспільну підтримку праворадикальних, 
націоналістичних політичних сил і рухів. 

–Загроза трансформації існуючої системи міжнародних 
відносин у Євросоюзі. В умовах масової міграції низка країн-
учасниць ЄС всупереч рекомендаціям Європарламенту і Євро-
комісії здійснює заходи з недопущення біженців на власну тери-
торію. Так, Австрія і Словаччина ввели у вересні 2015 р. погранич-
ний контроль на своїх кордонах з Угорщиною, що порушує один із 
базових принципів Шенгенської системи – відкритість і прозорість 
внутрішніх кордонів. Польща заявила, що вона не готова прийняти 
біженців із Близького Сходу в рамках установлених квот, тому що 
очікує біженців з України. Про свою готовність використовувати 
збройні сили для стримування потоків біженців заявили керівники 
Угорщини, Хорватії, Болгарії, Чехії, Австрії і Фінляндії. Таким 
чином, під загрозою виявилося саме існування Євросоюзу. 

–Зростання політичної нестабільності. Неконтрольована 
міграція впливає на політичну стабільність європейських країн, 
тому що суспільна і політична активність мігрантів та етнічний 
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сепаратизм істотно обмежують функціональність соціальних, пра-
вових і політичних інститутів. Політизація міграційних процесів 
виражається в прагненні переселенців висувати й відстоювати 
власні соціально-економічні, політичні та культурні інтереси за 
допомогою створення політичних партій і рухів, у тому числі й 
радикальних. Серед висунутих ними вимог – надання рівних прав з 
корінним населенням, у тому числі права на самобутній етнокуль-
турний розвиток, участь у місцевих виборах, полегшення проце-
дури одержання громадянства тощо. 

Основними напрямами політичної активності мігрантів у країнах 
ЄС є: організація протестних акцій (мітинги, пікети, демонстрації), 
політична діяльність мігрантських громад на муніципальному рівні, 
етнічний лобізм на вищому політичному рівні (транснаціональна 
політика мігрантських громад), використання парламентських 
методів політичної боротьби. Представники мусульманських асо-
ціацій лобіюють також інтереси своїх співвітчизників в урядах таких 
країн, як Франція, Німеччина, Великобританія й низки інших. 
Результатами такої діяльності є: полегшення процесу натуралізації в 
багатьох європейських країнах; надання права голосу на місцевих 
виборах; формування дорадчих органів, покликаних надавати 
підтримку мігрантам, у тому числі й політичну; зростання кількості 
релігійних установ з перспективою ісламізації континенту. 

Зростання міграції, формування мігрантських громад і відо-
соблений розвиток етнічних меншостей призводять до зростання 
ксенофобії й націоналізму серед корінного населення європейсь-
ких держав, посилення активності ультраправих партій і органі-
зацій, які закликають до захисту національної ідентичності, що, 
своєю чергою, породжує нові загрози й виклики національній безпеці. 
Загалом політизація міграційних процесів у сучасній Європі таїть у 
собі значний конфліктний потенціал і загрожує європейській іден-
тичності та стабільності на континенті. 

–Зростання економічної та соціальної напруженості. Масове 
неконтрольоване переселення іноземних громадян у благополучні 
європейські держави найчастіше погіршує там соціальну обста-
новку, сприяє розвитку «тіньової» економіки, створює неконтро-
льовану ситуацію й загрозу національному ринку праці. Внаслідок 
своєї природи нелегальна міграція вступає в тісні зв’язки з 
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нелегальним бізнесом, а отже, змикається з організованою зло-
чинністю, яка, своєю чергою, зацікавлена в потоці мігрантів як у 
джерелі істотних доходів.  

Окремим питанням є здатність соціальних систем європейсь-
ких країн витримати тиск витрат, пов’язаних із наростаючою 
міжнародною міграцією. 

–Деформація етнодемографічної структури населення. В 
умовах інтенсивної міграції кардинально змінюється етнічний 
склад населення багатьох країн і великих міст. Найбільш яскравий 
приклад – Сполучені Штати. Сьогодні кожний четвертий 
американець – небілий. За даними Бюро перепису США, у 2000 р. 
близько 18% населення країни не розмовляли вдома англійською 
мовою, а 4% – просто не знають її або володіють нею дуже слабко. 
У 60% випадків спілкування відбувається іспанською мовою, що 
пов’язано зі зростанням імміграції з країн Латинської Америки. 

Аналогічні процеси відбуваються й у Європі. Офіційно нині у 
країнах ЄС проживають 18,4 млн іммігрантів, або всього близько 
5% населення. Однак з урахуванням нелегальних мігрантів і нату-
ралізованих іноземців їх, за оцінками західних фахівців, набагато 
більше – від 25 до 29 млн. У Лондоні частка білого населення до 
середини сторіччя скоротиться (у %) з 72 до 45, африканців – з 11 
до 9, а частка вихідців з Південної Азії збільшиться з 10 до 26, 
китайців – з 3 до 6, метисів – з 4 до 14. Одержання ж статусу 
біженця надає можливість об’єднання членів родини, що призво-
дить до подальшого збільшення кількості мігрантів у європейських 
країнах. Цей процес спричиняє зростання міжетнічних проблем. 
Так, косовська криза, що інтерпретувалася на початку 80-х років як 
внутрішньополітична й ідеологічна, швидко переросла в етнічний 
конфлікт між албанцями і сербами. 

–Загроза поширення епідемій і захворювань. Населення конти-
ненту побоюється епідемій холери та інших захворювань, які 
біженці можуть принести з собою. Навіть Міжнародний Червоний 
Хрест не в змозі зараз визначити, скільки серед них хворих і яким є 
повний список можливих захворювань, на які страждають 
мігранти. Адже щільний потік нелегалів не дозволяє реєструвати 
хворих, ретельно проводити медогляд, тому що медики не всти-
гають робити аналізи. У лікарні попадають лише люди з явними 
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ознаками захворювання. Проблема ускладнюється ще й тим, що з 
настанням осені на Близькому Сході й, особливо, в Африці вини-
кають епідемії холери та лихоманки Ебола [109].  

М. Грішина додає ще низку загроз, які може спричиняти 
масова міжнародна міграція. На її думку, це:  

– Загроза громадянських війн, викликаних розколом країн. 
Зміна етнічного складу населення за порівняно стислий строк, 
звісно, призводить до зростання міжетнічних проблем. Свідченням 
вищесказаного є відносно нова тенденція «перенесення» у євро-
пейські країни «зовнішніх» політичних проблем, які до цих країн 
прямого стосунку не мають. 

– Загроза «витоку мізків» із країн, що розвиваються. Цей 
процес сприяє суттєвій зміні кваліфікаційної структури трудової 
міграції, що збільшує відстань між багатою «північчю» та бідним 
«півднем» і ще більше сприяє зростанню міжнародної міграції. 

– Загроза втрати важелів влади. Іммігранти активно 
фінансують передвиборчі кампанії, вирішують їхній результат. У 
Вірменії й Хорватії зовнішні грошові перекази підживлюють 
націоналізм, який служив опорою для «твердих режимів», та 
ускладнюють врегулювання регіональних конфліктів [110].  

Цей перелік загроз можна продовжувати і далі, аналізуючи 
періодичні видання та статистику ЄС. Зокрема, останніми роками 
спостерігається тенденція деформації соціально-демографічної 
структури населення в статевих та вікових сегментах. 

Згідно зі статистикою Міжнародної організації з міграції, 
66,26% мігрантів, які зареєструвалися в 2015 р. у Греції та Італії, 
були чоловіками. Наслідком такої соціально-статевої диспропорції 
міграційних потоків стало збільшення в країнах ЄС кількості 
молодих чоловіків, не зв’язаних сімейними зобов’язаннями. Одним 
із результатів такого дисбалансу стало зростання злочинів на 
сексуальному ґрунті та випадків проявів сексуальної агресії.  

Як зазначає шведський соціолог Х. Рослінг, з урахуванням 
прибуття мігрантів на кінець 2015 р. у Швеції на 100 дівчат  
16–17 років припадало 123 підлітки того самого віку, що провоку-
ватиме серйозні зміни поведінки молоді.  

Ціла низка емпіричних досліджень свідчить про зв’язок між 
співвідношенням чоловіків і жінок та насильством, агресією й органі-
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зованою злочинністю. У суспільствах з найбільш яскраво вираженим 
дисбалансом гостріше за все проявляються зґвалтування й сексуальні 
домагання, а жінки стикаються зі зростаючою загрозою.  

Крім того, понад 20% мігрантів є неповнолітніми, причому, за 
оцінками Міжнародної організації з міграції, більшість із них їдуть 
у Європу без супроводу дорослих, а 90% з них – чоловічої статі. На 
думку соціолога В. Хадсон, за умов збереження нинішньої тенден-
ції кожній новій групі підлітків буде властивий такий самий стате-
вий дисбаланс, що, врешті-решт, матиме безпрецедентно негативні 
наслідки для шведського суспільства. 

Зміна статево-вікової структури європейських суспільств також 
загрожуватиме радикальною зміною соціокультурної ситуації в 
системі освіти, де частка мігрантів буде значно більшою, ніж у 
дорослому сегменті суспільства [111].  

Важливим наслідком значного посилення міграційної присут-
ності в Європі стає помітна дегуманізація ставлення політичних 
еліт і населення до біженців та вимушених мігрантів. Як зазначив 
директор Вищої школи соціальних наук у Парижі К. Калам, у 
Європі відносно мігрантів застосовуються репресивні заходи – від 
створення фільтраційних таборів до руйнування «джунглів» (у 
районі французького порту Кале поліція зруйнувала 3-тисячний 
стихійний табір біженців). 

«У прагненні зробити мігрантів невидимими, їм відмовляють 
у їхніх законних устремліннях… вони позбавлені умов дотримання 
найелементарніших вимог гігієни, заперечується їхнє існування – 
їм загрожує виселення, незважаючи на фізичний і психологічний 
стан… У Європі біженці стали належати до категорії присуджених 
до виселення. Вони позбавлені елементарних прав людини, і у 
Франції, і в східних країнах, і ніхто не говорить про їхні соціальні 
права. До жертв міграційної політики прем’єр-міністра Франції  
М. Вальсу та Ради Європи слід додати 23 тис. загиблих з 2000 р. у ході 
переправи по Середземному морю…», – констатує соціолог [112].  

На переконання Л. Савіна, міграційна криза в Європі являє 
собою практичну реалізацію теоретичних розробок стратегічного 
характеру, зокрема, дослідження Белферського центру науки та 
міжнародних справ Гарвардського університету «Strategic Engineered 
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Migration as a Weapon of War», опублікованого в березні 2008 р. у 
журналі «Civil Wars»[113]. 

Авторка цієї праці К. Грінхіл, використовуючи комбінацію 
статистичного аналізу даних і тематичних досліджень, дала відпо-
віді на запитання: чи можуть біженці бути особливим видом зброї; 
чи можна застосовувати цю зброю не тільки у військовий, а й у 
мирний час; і наскільки успішним може бути її застосування.  
У цілому на всі ці питання дослідниця відповіла позитивно. 

На думку К. Грінхіл, міграція може бути не лише наслідком 
гуманітарних чи економічних криз, але й виступати цілеспря-
мованою політикою деяких держав, за якою ховаються певні інте-
реси, і внаслідок цієї політики вже виникають нові кризи. Міграцію 
тоді можна класифікувати як повноцінну зброю. Вона стверджує, що 
вже після Другої світової війни було зафіксовано понад півсотні 
випадків використання міграції як фактора політичного шантажу 
одними країнами інших – «міграційного тиску».  

Використання міграції як зброї, стверджує К. Грінхіл, може 
мати різні цілі. Залежно від них міграційні стратегії можна умовно 
поділити на такі види: 

– Загарбницька міграційна стратегія, спрямована на прив-
ласнення території або ресурсів іншої групи/груп чи знищення 
групи/груп через те, що вони становлять етнополітичну або 
економічну загрозу для групи-агресора (масове переселення амери-
канців до мексиканського Техасу, після чого Техас заявив про свою 
незалежність від Мексики, а потім став американським штатом). 

– Експортивна міграційна стратегія, що поділяється на два 
підвиди: перший – грубо кажучи, «виселення негідних громадян із 
країни» для того, щоб зміцнити позиції чинної влади; другий – 
масове виселення населення в іншу країну, щоб підірвати її 
економічну і соціальну системи, викликати заворушення в її 
політичній системі. У 1970 р. пакистанські генерали почали прово-
дити жорсткі репресії в Східному Пакистані (нині Бангладеш). 
Унаслідок цього в Індію протягом декількох місяців прибуло 10 
млн біженців. Лідери Індії вирішили розпочати війну з Пакис-
таном, бо це обійшлося б їхній країні дешевше, ніж прийом біжен-
ців, які були тягарем для індійської економіки. 
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– Воєнна міграційна стратегія здійснюється в основному під 
час війни з метою отримати перевагу над своїм противником 
(викликати перешкоди в системах керування і матеріально-техніч-
ного постачання). Під час окупації Афганістану СРСР викликав 
потік афганських біженців у Пакистан та Іран, щоб позбавити 
афганських партизан підтримки. 

– Примусова міграційна стратегія застосовується як інструмент 
зовнішньої політики, за допомогою якого можна від «жертви» доби-
тися певної політичної поведінки, яка є бажаною і вигідною для 
країни-агресора. У роки Другої світової війни албанці вбили більшу 
частину сербського населення. Загальна кількість біженців становила 
400 тис. Після війни І. Тіто, сподіваючись на входження до складу 
Югославії Албанії, прийняв 400 тис. біженців із неї і віддав Албанії 
Косово і Метохію, а потім переселив 200 тис. сербів із Косова і Мето-
хії в інші регіони Югославії. 

Наведені види міграційних стратегій не є взаємовиключними, 
вони нерідко переплітаються між собою [114].  

Свідченням цього є динаміка сучасної міграційної кризи в 
Європі. Виступаючи на слуханнях у Сенаті США, головноко-
мандувач збройних сил НАТО генерал Ф. Брідлав висловив 
думку, що Росія і Сирія використовують міграційну кризу як 
зброю проти Заходу. Він наголосив: «Росія разом із режимом 
Асада навмисно різними бойовими засобами використовують 
міграцію у спробі знищити європейські структури і зламати європей-
ську рішучість». За його словами, потік сотень тисяч мігрантів з 
охопленої війною Сирії до Європи дестабілізуюче вплинув на 
всю Європу – від Балкан до Скандинавії. Масовий приплив 
біженців також викликає появу потенційних «злочинців і теро-
ристів», які пройшли навчання в Сирії і можуть планувати 
напади на Захід. «Злочинність, терористи і повернення інозем-
них бойовиків є очевидною частиною повсякденного потоку 
біженців до Європи», – констатував генерал [115].  

Схожу точку зору має М. Іванов, який стверджує, що «в 
Росії ніхто навіть не робить вигляд, що висловлює співчуття 
Європі, яка зазнає ударів міграційної хвилі. Мало того, політики 
та медійники фактично смакують подробиці труднощів, з якими 
зіштовхнулися Німеччина та інші європейські країни, чим під-
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штовхують Європу до розпалювання расової ворожнечі, нетер-
пимості та пропаганди насильства» [116]. 

Аналізуючи ситуацію, Л. Нгуєн наголошує на тому, що ця міг-
раційна війна поєднує одночасно декілька стратегій зацікавлених 
сторін. На його думку, події з мігрантами зіграють на руку 
російському уряду. По-перше, у той час як Європа бореться з пото-
ком мігрантів, вона тимчасово заплющить очі на російсько-
український конфлікт. Уведення санкцій проти Росії обмежило 
участь Москви в міжнародній політиці. Після проблем із сирійсь-
кими біженцями деякі європейські країни висловлюють пропо-
зицію зняти санкції проти Російської Федерації, бо Росія спромож-
на врегулювати конфлікт у Сирії. Так Російська Федерація змогла 
повернути своє вагоме місце на міжнародній арені. 

По-друге, внаслідок міграційних хвиль розхитується сама 
система Європейського Союзу: свобода переміщення особи в межах 
Шенгенської зони – під питанням, зростання кількості незадо-
воленого європейського населення, збільшення ризику загрози 
терактів. Дійшло до того, що держави вдаються до самостійних дій, 
не враховуючи інтересів своїх сусідів. Європейський Союз втрачає 
єдність і тим самим може зменшити свою політичну вагу та здатність 
протистояти такій країні, як Росія. Наведені результати підпадають 
під цілі примусової та експортивної міграційних стратегій.  

Ще однією зацікавленою стороною в міграційній кризі в Європі, 
вважає Л. Нгуєн, є Туреччина. Хоча вона є непрямою учасницею цієї 
міграційної стратегії, Анкара вдало використала ситуацію із сирійсь-
кими біженцями. У діях турецького уряду простежуються елементи 
примусової міграційної стратегії. Цей вид стратегії можна застосувати 
як інструмент для здійснення примусової дипломатії: країни, що не 
мають достатнього економічного потенціалу чи політичного впливу 
на міжнародній арені, змушені шукати інші засоби для того, щоб на 
них звернули увагу. 

Однією з переваг міграційної зброї є те, що вона може засто-
совуватись як у війні, так і в мирний час. За своєю природою 
міграція здатна слугувати прихованою зброєю, яку одразу немож-
ливо помітити та ідентифікувати як агресивну стратегію ворога. 
Отже, державам справді є сенс вдаватися до міграційних стратегій 
як до нетрадиційної зброї, що здатна допомогти їм досягти своїх 
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національних цілей. Розгортання сучасної кризи біженців у Європі 
яскраво демонструє, що окремі міжнародні гравці спричиняють, 
розпалюють та згодом використовують цю кризу для досягнення 
своїх зовнішньополітичних цілей [117]. 

Своєю чергою, К. Стригунов вважає, що головним бенефі-
ціаром від міграційного колапсу в ЄС виступають США, оскільки 
саме їхня геостратегія на підтримку перманентного стану війни на 
всьому Близькому Сході сприяє продукуванню потоків біженців. У 
цьому сенсі каналізація людського потоку є контрольованим 
явищем, і уцьому разі її ціль полягає в підриві ЄС. Ослаблення 
останнього в інтересах Вашингтона, який активно лобіює ідею 
створення Трансатлантичної зони вільної торгівлі та загалом 
прагне до збереження економічного, політичного та військового 
контролю над Європою. 

Міграційний колапс, констатує аналітик, використовується й 
ісламістами, які свідомо створюють нестерпні умови для життя 
різних етноконфесійних груп або противників шаріату. Мігранти є 
їхньою контратакою проти країн ЄС, які підтримують США в 
боротьбі з радикальними ісламськими угрупованнями. Цілком 
можливо, що керівництво тієї ж Ісламської держави використовує 
біженців як таран проти Європи, насичуючи її не лише біженцями, 
але й своїми бойовиками, здатними проводити організовані теро-
ристичні акції [105]. 

Вищевикладені факти дозволяють зробити такі висновки та 
припущення:  

– Депопуляція представників західного світу та розбавлення 
населення ЄС вихідцями з інших цивілізаційних світів поступово 
призводять до радикальної зміни його національного складу та 
відповідної соціокультурної трансформації країн Євросоюзу.  

– На території ЄС зростає роль неасимільованих анклавів пред-
ставників незахідних цивілізацій, які ігнорують цінності корінного 
населення європейських країн. Зазначений процес дестабілізує 
приймаючі суспільства та стимулює низку кризових наслідків.  

– Наявність негативних наслідків міграції дає підстави вважати, 
що якщо цей процес стимулюється якоюсь політичною або геополі-
тичною силою, то може йтися про прагнення завдати спрямованого і 
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контрольованого удару по опоненту. Відповідно до цього можна й 
потрібно вводити термін «міграційна зброя». 

– Під міграційною зброєю слід розуміти негативні впливи 
масової міграції, спрямованої внаслідок провокування штучної 
кризи певними силами в конкретні країни з метою здійснення на 
їхні уряди і суспільства політичного, соціокультурного, еконо-
мічного та психологічного впливів. 

– Факторами ураження міграційної зброї є загрози терито-
ріальній цілісності держав, поширення тероризму, зростання 
політичної нестабільності, економічної та соціальної напруженості, 
деформації етнодемографічної структури населення, поширення 
епідемій і захворювань та інші ризики.  

– Використання міграції як зброї може мати такі стратегічні 
цілі: загарбницькі, дестабілізаційні, воєнні, маніпулятивні та інші. 
Зазначені види міграційних стратегій не є взаємовиключними, 
вони можуть переплітатися та доповнювати одна одну. 

– Сучасна міграційна криза в ЄС може бути наслідком 
цілеспрямованих дій різних суб’єктів геополітичної та політичної 
боротьби. Загальна криза інституцій ЄС на сучасному етапі є 
вигідною для Росії, США, ісламських радикальних угруповань та 
частини політичних еліт країн ЄС і країн-сусідів Євросоюзу.  

 
Висновки та пропозиції 

 

Міграційні потоки в сучасному світі набули по-справжньому 
глобального характеру. До 2016 р. міграція досягла понад 250 млн 
осіб проти 175 млн у 2000 р. та 154 млн у 1990 р., збільшившись, 
таким чином, на понад 50%. Сьогодні більшість держав є одночасно 
країнами походження, призначення та транзиту міжнародних мігран-
тів. До країн і регіонів, що є центрами тяжіння мігрантів з усього 
світу, належать США, Канада, Австралія та Європейський Союз. 

Проблеми міжнародної міграції залишаються актуальними і 
для Української держави. Останні роки еміграція втрачала етнічне 
забарвлення, її характер ставав переважно соціально-економічним. 
Активній еміграції українців у подальшому сприятимуть як 
виштовхувальні, так і притягальні чинники. Головними виштовху-
вальними чинниками є: 1) напружена воєнно-політична ситуація; 
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2) складна економічна ситуація; 3) зниження рівня зайнятості та 
реальних доходів населення. 

Наявні демографічні тенденції засвідчують, що у наступні  
40-50 років населення нашої країни скоротиться мінімум на  
10 млн. За оптимістичним сценарієм, молоді залишиться приб-
лизно 4 млн осіб, за песимістичним – лише 2,8 млн. Відповідно, 
для збереження кількості населення на нинішньому рівні Україні 
необхідні не менше 300 тис. іммігрантів щорічно. В іншому разі 
кількість населення може скоротитися до критичного рівня, а 
деформація статевовікової структури значно посилиться. 

У цій ситуації виникає необхідність формування виваженої 
державної політики щодо регулювання трудових міграцій. Тільки 
створення необхідних соціально-економічних й правових умов 
життя населення наддасть можливість повернути міграційні пото-
ки в цивілізоване русло та змусить їх працювати на розвиток 
вітчизняної економіки. Водночас, необхідно стимулювати зовніш-
ню міграційну підтримку, передбачивши механізми соціокуль-
турної адаптації емігрантів.  

Окрема важлива проблема сучасного українського суспільства – 
різка активізація внутрішньої міграції населення, викликана анексією 
Росією Криму та військовим протиборством на Сході України. За 
даними різних органів державного управління кількість переселенців 
налічується в межах 1–1,7 млн осіб. Практика засвідчує, що більшість 
переселенців потребує соціально-економічної допомоги, у той час як 
проблеми соціокультурної і психологічної адаптації залишаються 
актуальними, як правило, в середовищі дітей переселенців. 

З огляду на те, що у сучасному світі глобальна конкуренція 
дедалі більше набуває характеру конкуренції між різними циві-
лізаціями, міграційні процеси можуть супроводжуватися певними 
особливими явищами, пов’язаними зі зіткненням і дифузією різних 
культур, релігійних і національних традицій, які дестабілізують 
приймаючі суспільства. Внаслідок цього міграцію слід оцінювати 
як процес, що має потужний конфліктогенний потенціал і розгля-
дати як один із найважливіших викликів сучасності. 

Депопуляція представників західного світу та розбавлення 
населення ЄС вихідцями з інших цивілізаційних світів поступово 
призводить до радикальної зміни національного складу та відпо-
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відної соціокультурної трансформації країн Євросоюзу. На тери-
торії ЄС зростає роль неасимільованих анклавів представників 
незахідних цивілізацій, які ігнорують цінності корінного населення 
європейських країн. Урядами країн ЄС не запропоновано чіткого 
бачення корекції міграційної політики з метою пом’якшення 
негативних наслідків впливу масштабної міграції на політичне 
життя приймаючих країн, зокрема, зниження рівня радикалізації 
публічного дискурсу європейських партійно-політичних систем. 

Помітне збільшення кількості іммігрантів та посилення їх 
ролі в суспільному житті країн ЄС сприяє зростанню праворади-
кальних настроїв серед корінного населення та збільшує полі-
тичну вагу ультранаціоналістичних політичних сил. По мірі збіль-
шення кількості іммігрантів на території ЄС зростає вірогідність 
виникнення політичних партій, орієнтованих на натуралізованих 
іммігрантів, що також сприятиме радикалізації політичних сис-
тем. Водночас, носії євроатлантичної політичної ідентичності у 
ХХІ ст. поступово втрачатимуть свої електоральні позиції та, як 
результат, будуть змушені для збереження влади зменшити роль 
ліберально-демократичних політичних інститутів. Таким чином, 
у житті західних суспільств зростатиме роль антиліберальних та 
антидемократичних сил і практик. 

Наявність негативних наслідків міграції дає підстави вважати, 
що якщо цей процес стимулюється якоюсь політичною або геопо-
літичною силою, то може йтися про прагнення завдати спрямо-
ваного і контрольованого удару по опоненту. Відповідно до цього 
можна й потрібно вводити термін «міграційна зброя», під якою слід 
розуміти негативні впливи масової міграції, спрямованої внаслідок 
провокування штучної кризи певними силами в конкретні країни з 
метою здійснення на їхні уряди і суспільства політичного, соціо-
культурного, економічного та психологічного впливів. 

Факторами ураження міграційної зброї є загрози терито-
ріальній цілісності держав, поширення тероризму, зростання полі-
тичної нестабільності, економічної та соціальної напруженості, 
деформації етнодемографічної структури населення, поширення 
епідемій і захворювань та інші ризики. Використання міграції як 
зброї може мати такі стратегічні цілі: загарбницькі, дестабілі-
заційні, воєнні, маніпулятивні та інші. Зазначені види міграційних 
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стратегій не є взаємовиключними, вони можуть переплітатися та 
доповнювати одна одну. 

Сучасна міграційна криза в ЄС може бути наслідком цілеспря-
мованих дій різних суб’єктів геополітичної та політичної боротьби. 
Загальна криза інституцій ЄС на сучасному етапі є вигідною для 
Росії, США, ісламських радикальних угруповань та частини 
політичних еліт країн ЄС і країн-сусідів Євросоюзу. Водночас, 
Українська держава не зацікавлена у послабленні ЕС та має зай-
мати виважену і відповідальну позицію у процесах стабілізації 
політичної ситуації на європейському континенті.  

Ускладнення характеру і зростання масштабів міграції вимагає 
зміни акцентів у дослідженнях міжнародних міграційних процесів 
– від традиційного опису економічних і соціально-демографічних 
причин міграції до більш глибокого пояснення масштабів, напря-
мів, складу міграційних потоків, факторів, що визначають моти-
вації рішень мігрантів про переміщення та вибір місця само-
реалізації, а також мотивації держав і наддержавних структур, що 
стимулюють певні міграційні процеси або перешкоджають їм. 
Ефективна реалізація такого завдання можлива лише за умови 
створення цілісної спеціальної політологічної теорії (політології 
міграції), предметом якої може виступати політична свідомість і 
поведінка мігранта в конкретному історико-культурному й соціально-
економічному середовищі, що сприяють становленню (трансфор-
мації) різних суспільно-політичних структур та інститутів.  

Галузь політологічного вивчення міграції надзвичайно широка 
і може включати такі напрями: міграційна мобільність населення в 
різних етнонаціональних, релігійних і соціальних групах; меха-
нізми отримання соціально-політичного статусу індивідами або 
групами в приймаючих суспільствах; процеси політичної соціа-
лізації та інтеграції мігрантів; діяльність діаспор з відстоювання 
соціальних, культурних і політичних прав своїх членів; громадянська, 
політична і національна самоідентифікація мігрантів; стратегії 
етнополітичної самореалізації іммігрантів; політичні детермінанти 
міграційних процесів; політичні інститути підтримки міграційних 
процесів; вплив міграції на політичну систему і політичний режим; 
громадянська натуралізація мігрантів; політичні права іммігрантів; 
політичні переваги мігрантів та їхнє політичне становище; проб-
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леми націоналізму, екстремізму та «експорту» політичної неста-
більності; ціннісні й соціально-психологічні основи конфліктів, 
пов’язаних з міграцією; проблеми національної безпеки прий-
маючих суспільств; міграційні фактори в революціях і війнах.  

До завдань політології міграції входить також дослідження 
процесів дифузії політичних цінностей, традицій і практик, що 
виникають унаслідок взаємодії між мігрантами та соціумом, що 
їх приймає.  

Фактично політологія міграції як наукова дисципліна повинна 
вивчати специфіку всіх соціально значущих ділянок життя суспіль-
ства, розглядаючи їх з погляду політичних наслідків міграційного 
процесу із застосуванням загальних і спеціальних методик політо-
логічного дослідження.  
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РОЗДІЛ XI. 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ПРОТИСТОЯННЯ РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ 
 

Агресія Російської Федерації проти України, яка з весни  
2014 року перейшла у відкриті силові форми, аж до анексії та 
інтервенції, крім низки руйнівних наслідків по відношенню до 
українського суспільства та держави, спричинила також ефекти, 
пов’язані зі змістовним наповненням українського суверенітету, 
які з огляду на різні причини були неможливими за всі попередні 
роки незалежності. Серед них і трансформації, які відбулися з 
дискурсом національних інтересів України.  

 
Національні інтереси України: теоретичні основи 

 

Перш ніж визначати видозміни, які відбулися в дискурсі 
національних інтересів безпосередньо під впливом військового 
конфлікту з Росією та її проксі-утвореннями, розглянемо генезу 
усвідомлення цієї категорії в науковому та політичному вимірах. 

Національні інтереси – категорія, яка сьогодні є однією із 
найбільш важливих у політичних дослідженнях у західній інтелек-
туальній традиції. В 1934 р. спеціальну статтю про національні інте-
реси вперше було включено до Окфордської енциклопедії політичних 
наук. У тому ж році побачило світ спеціальне дослідження амери-
канського історика Ч. Бірда «Ідея національного інтересу» [1]. 

Утім, витоки та корені концепту сягають більш давніх періодів 
європейської історії. Деякі автори їх бачать у працях Н. Макіа-
веллі, а деякі взагалі в античних авторів Фукідіда, Аристотеля, 
Цицерона, Тацита тощо. Зокрема, Ч. Бірд пов’язував такі витоки із 
суспільною думкою Італії XVI ст. та Англії XVII і поняттями 
«raison d'etat», «династійний інтерес», «воля суверена» [1, с. 21–
25]. Так чи інакше, але сьогодні усталеним є підхід, який 
стверджує, що національні інтереси належать до групи феноменів, 
породжених епохою Модерна та становленням сучасної держави. 

Від часу концептуального оформлення в нинішньому вигляді в 
30-х рр. минулого століття категорія «національні інтереси» здійс-
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нювала рішучу й масштабну експансію – зміцнювала свої академічні 
та аналітичні позиції та потенціали, розширювала географію та 
соціальні простори свого утвердження. Вже через декілька деся-
тиліть «національний інтерес» набув статусу одного із найваж-
ливіших концептів як у політичних дискурсах, так і в політичних 
науках, а також і в інших наукових та соціальних сферах, наприклад, 
в юриспруденції, де став обов’язковим елементом законодавства 
багатьох країн світу на різних континентах, у тому числі і в Україні.  

У перші роки після здобуття Україною незалежності проблема 
визначення власних національних інтересів постала і перед українсь-
кими політиками та науковцями. В першу половину 90-х рр. ХХ ст. 
з’явилася ціла низка публікацій, де автори намагалися дати загальні 
формулювання національних інтересів України.  

«Національні інтереси» є в цілому визнаною категорією нау-
кового словника сучасної України. Її приймають і застосовують 
представники різних методологічних (та ідеологічних) орієнтацій в 
українській науці. Вона використовується в різних сферах нау-
кового знання. Власне, не лише для політичної науки чи теорії 
міжнародних відносин, але й для юридичної, економічної, безпе-
кової, воєнної наук «національні інтереси» є операційною кате-
горією. Більше того, її використання є можливим і за межами 
суспільствознавчих наук. 

Утім, такий консенсус і поглинання категорії багатьма науко-
вими дисциплінами та сферами досліджень призводить і до іншого 
ефекту – чим більш поширеним є визнання самої категорії, тим 
більш розмитим є її змістовне наповнення. Консенсус щодо самого 
використання не лише спричиняє, але й ускладнює тривалі конвен-
ції стосовно змісту категорії «національні інтереси». При цьому, 
проблемне поле, що нею обумовлюється, виявляється ширшим за 
безпосереднє використання саме такого формулювання поняття. 
Семантичний простір навколо національних інтересів може 
включати й інші, близькі, пов’язані, споріднені категорії – «дер-
жавні інтереси», «національно-державні інтереси», «міжнародні 
інтереси», «стратегічні інтереси», «суспільне благо». Категорії 
політичних і медійних дискурсів також можуть певною мірою 
інтегруватися в дискусії про національні інтереси. Наприклад, 
концепти «інтереси нації» чи «інтереси України». 
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Важливим аспектом для розуміння особливостей дискусій про 
національні інтереси України є те, що вони далеко не завжди опе-
рують цим поняттям. У таких випадках автори зосереджуються над 
окремими темами, що потрапляють в проблемне поле дискурсу 
національних інтересів. Прикладом подібного можуть бути, зокре-
ма, дебати стосовно інтеграційного вибору України, або, скажімо, 
щодо конституційного ладу в країні. 

Зважмо, що науковий статус концепту значною мірою виявляє 
себе через включення його до узагальнюючих знання видань – 
словників та енциклопедій, а також способом, змістом, якими вони 
там означуються. Історія категоризації «національних інтересів» у 
таких виданнях наочно демонструє головну проблему наукового 
осмислення – відсутність визначених конвенцій в академічному 
дискурсі стосовно предметного поля, яке означує поняття. 

Наприклад, одним із найбільш амбітних енциклопедичних 
видань 90-х рр. стала «Мала енциклопедія етнодержавознавства», 
яка намагалася акумулювати досвід наукових досліджень перших 
років після здобуття незалежності одразу в цілій групі споріднених 
дисциплін. В цьому виданні «національні інтереси» тлумачилися 
як «реалізація природного права народу на гідне існування, важ-
лива детермінанта національного відродження України». Склад-
ності із визначеною дефініцією підтверджуються уточненням: 
«Вона набуває особливої гостроти в момент нагальної потреби 
нарешті задовольнити спраглі національні потреби, максимально 
використати багатющі національні ресурси» [3, с. 108]. Помітним в 
останній цитаті є присутність елементів, більш властивих публі-
цистичній стилістиці. Власне, вплив публіцистичних, медійних, 
політичних дискурсів практично увесь час мав ефект на спробах 
дефініції поняття національних інетерсів України. 

Скажімо, в згаданому виданні, крім власне «національних 
інтересів», автори його долучили категорії, які важко розмежо-
вувалися із концептом «національний інтерес» і пропонованими 
там його тлумаченнями – «державницький інтерес» та «етнічний 
інтерес». При цьому «державницький інтерес» тлумачився як 
«цілком природне право» держави на «особливості виявлення 
свого власного інтересу», який, за версією автора видання, 
спрямований на «адекватну репрезентацію інтересів грома-
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дянського суспільства; всебічний розвиток політичної свідомості і 
культури народу; створення державного апарату як засобу реалі-
зації цілей держави» [3, с. 290]. 

В іншому подібному академічному виданні, яке побачило 
світ через 8 років, «національні інтереси» фактично ототож-
нювалися з «державними», а сама стаття називалася «Державні 
(національні) інтереси». Категорія визначалася як «фундамен-
тальні духовні цінності, у яких в інтегрованому вигляді відобра-
жаються життєво важливі прагнення та потреби особи, суспіль-
ства, держави й способи їх реалізації» [4]. 

У «Політичній енциклопедії», виданій в 2011 р., «національ-
ні інтереси» не отримали власної статті, а їхнє визначення було 
вмонтовано в статтю «Національна безпека». Там стверджу-
валося, що національну безпеку розглядають через призму 
національних інтересів, «які знаходять свій вияв у вигляді 
ідеалів і мети держави, нації, а також призму базових (наявних) 
цінностей суспільства, що детермінують мету, засоби та прин-
ципи взаємовідносин держав на міжнародній арені, взаємодії 
політичних сил у конкретній країні» [5, с. 489–490]. 

Група авторів у тексті про загрози національним інтересам 
визначає їх як реальну причину дій нації й держави, цілеспря-
мованих на своє виживання, функціонування й розвиток, та сукуп-
ність національних цілей і базових цінностей, які відіграють важливу 
роль у стратегії й тактиці в галузі національної безпеки [6, с.57].  

Поширення і навіть ознак загального використання набула 
теза про те, що національні інтереси являють собою єдність 
інтересів особи, суспільства, держави [7, с. 28]. В іншому фор-
мулюванні це звучить так: «Становлячи першооснову націо-
нальної безпеки, національні інтереси можуть розглядатися як 
усвідомлені особою і суспільством, гарантовані державою цільові 
настанови щодо необхідності існування та розвитку людини, нації 
і держави як єдиного організму» [2, с. 300]. Або в більш новій 
спробі означення «національні інтереси – життєво важливі пот-
реби людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує 
державний суверенітет і добробут України, її прогресивний 
демократичний розвиток» [8, с. 36].  
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Часом ця тріада дещо модифікується, переважно за рахунок 
уточнення другого її компонента. Наприклад, він може тлума-
читися як «інтереси громадянського суспільства» [9, с. 12]. 

До певної міри таке акцентування має зв’язок зі спробами 
інтерпретації національних інтересів як особливої форми соціаль-
них інтересів. У вітчизняній науковій традиції такі намагання на-
були певних особливостей.  

Автори, які представляють такий підхід, схильні до спеціаль-
ного тлумачення самого поняття «інтерес», розкриття його змісту 
через зв’язки із близькими за сенсом категоріями («потреби», 
«цілі»). Інтерпретації «інтересу» як суспільного явища зберігають 
відчутну залежність від ще радянської марксистської традиції, від 
діалектично-матеріалістичного дискурсу в суспільствознавстві. 
Виявляється це передусім в пошуках формули поєднання об’єк-
тивного і суб’єктивного в соціальних інтересах і схильністю до 
розуміння інтересу як одного із прикладів відображення в свідо-
мості соціальної реальності [10, с. 7–9]. 

У монографії, присвяченій теорії міжнародних відносин, спо-
чатку визначається «інтерес» як «викликана конкретно-історич-
ними умовами життя суб’єкта і усвідомлена ним направленість 
його можливої діяльності щодо задоволення потреб за допомогою 
засобів, об’єктивно зумовлених його місцем та роллю в процесі 
суспільного виробництва та життя суспільства» [11, с. 148]. Таке 
постулювання дає можливість пов’язати виникнення інтересу з 
необхідністю усвідомлення розв’язання проблем свого існування, а 
в самому інтересі бачити «відображення об’єктивно виявлених в 
суспільстві соціальних атракторів та інших досить стійких 
соціальних структур…» [11, с. 148–149]. Об’єктивізація інтересу 
через суспільні відносини важлива для цієї логіки його розуміння, 
оскільки дозволяє виходити на соціалізацію потреб та можливості 
їхнього задоволення. Ці можливості пов’язуються з віднайденням 
«певних об’єктів реального світу», які мають властивості, здатні ці 
потреби задовольняти. В сфері інтересів суб’єкта автором виді-
ляються «інтереси, які орієнтовані на об’єкти, що знаходяться в 
зовнішньому середовищі за межами соціальних організмів» [11,  
с. 151]. Якраз саме ці інтереси визначаються як «міжнародні інте-



Розділ XІ. Соціокультурні аспекти національних інтересів України…       
 

477 

реси», які в цьому прочитанні є тотожними «національним інте-
ресам» у міжнародній політиці. 

Описаний підхід до розуміння природи і змісту національних 
інтересів міг би бути описаним як соціально-онтологічний підхід. 
Його головною особливістю є спроба визначення суб’єкта націо-
нальних інтересів за аналогією з іншими соціальними суб’єктами 
(класами, групами).  

Поряд із відзначеними в українській науці в тлумаченні 
феномену національних інтересів присутній і найбільш очевидний 
– той, що спирається на традицію школи реалізму в дослідженнях 
світової політики. Саме класичний реалізм перетворив «націо-
нальні інтереси» в категорію наукової інтерпретації політичної 
дійсності. В українських авторів дуже частим, прямо чи опосеред-
ковано, є цитування одного з шести принципів політичного 
реалізму, сформульованих одним із головних його фундаторів –  
Г. Моргентау: «головним дороговказом, який допомагає політич-
ному реалізму знайти свій шлях через ландшафт міжнародної 
політики, є концепт інтересу, визначений у термінах влади» [12, р. 5] 

У політичному реалізмі концепт «національних інтересів» 
органічно вмонтований у загальну методологічну та теоретичну 
конструкцію. Обґрунтування важливості та визначальності «націо-
нальних інтересів» тут витікає із розуміння самої «людської 
природи» як морально-етичної основи реалістського розуміння 
політики, також пов’язується й з іншими – з владним детермінізмом 
– розумінням влади як явища, що має винятково соціальну природу, 
держави як головного носія влади в міжнародній політиці, а 
«балансу сил» як первинного регулюючого принципу владних 
відносин [13, с. 232–233, 242–243]. 

В українській політичній науці присутні підходи, в рамках 
яких концепт національних інтересів підлягає критиці. Так,  
С. Кононенко у фундаментальній монографії «Форми політологіч-
ного розуміння міжнародних відносин» ідентифікує «національні 
інтереси» як ціннісну будову і відносить її взагалі до «цінностей 
зовнішньої політики», позбавляючи таким способом претензій на 
аналітичне використання. Висловлюється сумнів у можливості 
пізнання «національного інтересу», «тобто логічно (формально-
теоретично) сформулювати та фактично підтвердити» [13, с. 558–
559]. Автор стверджує, що «національний інтерес» є «апріорією, а 
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не фактом», і можна говорити про нього більше як про критерій 
оцінювання зовнішньополітичних практик. Таким чином, він дохо-
дить висновку, що «спроби остаточно визначити «національний 
інтерес» є марними», бо якщо його не використовувати як мірило 
для впорядкування чи оцінювання, то він стає «чимсь вузько 
партійним або чимсь банально-консенсусним»» [13, с. 559] 

Така критика в окремих аспектах перегукується із застере-
женнями, що висловлювалися щодо категорії «національний 
інтерес» у межах ліберальної школи в теорії міжнародних відносин.  

Постулювання загальної теоретичної сумнівності «національ-
них інтересів» не скасовує наукову цінність досліджень дискусій, 
які ведуться навколо тлумачень «національного інтересу», 
«національних інтересів України», питань, що охоплюються їхнім 
проблемним полем. Ці дискусії разом з іншими практиками 
обговорення можуть аналізуватися як особлива дискурсійна фор-
мація – дискурс національних інтересів України, що являє собою 
складну семантичну структуру, простір боротьби за значення у 
визначенні головних пріоритетів та стратегічних орієнтирів Украї-
ни як певної спільності. 

Можна погодитися, що національні інтереси доцільно розгля-
дати як «консолідований результат інтелектуального пошуку нау-
ковців, представників інститутів громадянського суспільства та 
політичного керівництва держави щодо відповіді на питання сто-
совно потреб подальшого розвитку кожного індивіда, суспільства 
та держави й, відповідно, – захисту їх від зовнішніх і внутрішніх 
загроз [14, с. 101]. 

У дослідженнях, пов’язаних із безпековою проблематикою, 
національні інтереси розглядаються як наріжний камінь, основа 
системи національної безпеки. 

З точки зору домінуючого в Україні, бачення «переважна біль-
шість підходів щодо гарантування національної безпеки базується на 
усвідомленні та реалізації на державному і міжнародному рівнях 
концепції національних інтересів» [15, с. 98]. Таким чином, «націо-
нальні інтереси» перетворюються у головне мірило визначення стану 
національної безпеки та оцінки системи її гарантування. 

З одного боку, поглинання національних інтересів «безпеко-
знавством» суттєво їх звужує і акцентує в основному на зв’язку із 
безпековими загрозами. Не тільки захист, але й «прогресивний 
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розвиток національних інтересів» мислиться «шляхом своєчасного 
виявлення, застереження, локалізації, нейтралізації, подолання 
внутрішніх і зовнішніх загроз, а також забезпечення ефективного 
функціонування самої системи гарантування національної безпеки 
та її складових» [8, с. 6]. 

З іншого боку, в цьому дискурсі національні інтереси практично 
неможливі лише як теоретична конструкція, саме тут відбувається 
перехід до їхньої прагматизації. Реакція на так чи інакше іденти-
фіковані загрози і виклики наповнює концепт реальним змістом.  

Оперування в академічному дискурсі поняттям геополітики не 
набуло в Україні такого розмаху, як у деяких сусідніх країнах. 
Проте протягом усього часу незалежності тією чи іншою мірою 
розвивалися дослідження, які прагнули врахувати географічні, 
просторові особливості України і їхній вплив на її національні 
інтереси. В цьому контексті іноді використовується навіть окреме 
поняття «геополітичні інтереси України». В цілому ж воно цілком 
потрапляє до проблемного кола національних інтересів України. 

 
Стратегічний вибір України в дискурсі її 

національних інтересів 
 

Брак не стільки консенсусу в розумінні, скільки верифікації 
політичною практикою, з одного боку, а з іншого – відверта 
інструменталізація в ім’я внутрішньополітичних, групових цілей, 
яскраво помітні в дискусіях щодо стратегічного вибору України. 

Політична наука в цих дискусіях відгравала роль цілком залежну 
від політичних процесів. Незважаючи на політичні декларації, які в 
різний період і з різними групами правлячих еліт висловлювалися на 
користь перспективи інтеграції України в європейську спільноту, 
реальні процеси зближення як інституційно, так і ціннісно з європей-
ськими структурами завжди були проблемними.  

Серед політологів усталенності набув погляд, згідно з яким 
«ані у суспільстві загалом, ані серед політичних сил зокрема не був 
сформований політичний консенсус щодо необхідності консо-
лідації зусиль та ресурсів для вступу до ЄС. Цей недолік є сут-
тєвою перешкодою на шляху реалізації проголошеного зовнішньо-
політичного курсу» [15, с. 546]. Тим більше обґрунтованою така 
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оцінка вважалася стосовно інтересів України щодо НАТО. В свою 
чергу, залишався інший полюс зовнішньополітичного, інтегра-
ційного, цивілізаційного самовизначення – Росія та її проекти 
(СНД, ЄврАзЕс, ЄЕП, Митний союз, ОДКБ, ШОС).  

Відповідно, така інтеграційна гравітація породила кілька 
основних напрямів інтерпретацій національних інтересів у кон-
тексті дискусії про «стратегічний вибір України»: 

 проросійський; 
 євроінтеграційний; 
 «україноцентричний»; 
 «багатовекторний». 
Ці напрями мали першочергову природу політичного визна-

чення, але так чи інакше позначалися і на науковому осмисленні 
проблеми, і на її резонуванні в медійному полі – як через оцінки та 
рефлексії політичних явищ, з ними пов’язаних, так і через 
безпосереднє включення в дискусії із певним аргументаційним 
доробком. Унаслідок високого політичного ангажування в цих 
дискусіях часом важко відмежовувати наукові дослідження чи 
аналітичні розробки від власне політичних дебатів.  

У цілому спостерігався не рівномірний розподіл учасників цих 
дискусій серед науковців – представники політичної науки виявляли 
більшу, порівняно з іншими, прихильність до євроінтеграційної 
перспективи країни. Значною, особливо в перші роки незалежності, 
була вага і аргументів на користь співпраці з Росією. Однак офіційні 
декларації на користь європейської інтеграції відіграли свою роль у 
загальному домінуванні саме цього напряму. Державні інститути, в 
яких працювала більшість науковців, розробляли переважно теми 
співпраці з Європейським Союзом. Створений в 1997 р. Націо-
нальний інститут українсько-російських відносин проіснував кілька 
років (до 2001 р.), однак не був осереддям розробки орієнтацій 
України на інтеграцію в керовані Росією пострадянські інтеграційні 
утворення. Вчені інституту більше вивчали проблемні аспекти цих 
утворень, відносини України з Росією, можливості і ризики останніх, 
але не пропагували їх переваги порівняно з європейськими. 

Проросійські орієнтації в дискурсі національних інтересів 
розвивалися переважно недержавними аналітичними центрами, 
представниками освітніх установ східних та південних регіонів 
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країни, особливо АРК, а також через смислові інтервенції з полі-
тичних та медійних дискурсів відповідного спрямування. З огляду 
на події та процеси, що відбулися після лютого – березня 2014 р., є 
певні підстави вважати, що значна частина представників цього 
напряму так чи інакше, в тій чи іншій якості, але була використана 
РФ для підготовки агресії проти України. 

Проєвропейський напрям у дискусіях про стратегічний вибір 
України мав більшу питому вагу як у кількісному вимірі, так і 
аргументаційному. Але, разом з цим, він був більш розгалуженим і 
внутрішньо суперечливим, включаючи в себе різні підорієнтації – 
«єврооптимістичну», «європрагматичну», «атлантичну» тощо. 

Більшість представників цього напряму виходять із пре-
зумпції, що «Україна – це Європа», і не лише географічно, але й 
історично та цивілізаційно. Відповідно, стратегічним, а водночас і 
«природним» інтересом для України вбачався рух до повно-
форматного включення в інституції та процеси, якими живе євро-
пейський континент. Перш за все, йшлося про інтеграцію в Євро-
пейський Союз. Бажаність та доцільність безпосереднього повного 
членства України в ЄС у найближчій перспективі поділялися 
більшістю, але не всіма в цьому таборі. Деякі дослідники все ж 
висловлювали застереження як щодо часових перспектив, так і самої 
потреби повною мірою входити в ЄС. Значною мірою подібні 
застороги пов’язані із небажанням ЄС на рівні реальної політичної 
практики хоча б позначити перспективу членства України в цьому 
об’єднанні. Однак спільним знаменником для всіх представ-
ників євроорієнтованої течії стала констатація необхідності 
перебування України в економічній, політичній, культурній, 
цивілізаційній орбіті Євросоюзу. 

В аргументаційному полі представників проєвропейського 
напряму суттєве місце відводилося проблемі відносин з Росією. 
Важливим постулатом було постулювання тези, що «європейська 
інтеграція України не має зашкодити її відносинам з Росією». 
Власне, значною мірою саме у вирішенні дилеми, «як зберегти 
добросусідські відносини із Російською Федерацією при розвитку 
інтеграційної співпраці з Євросоюзом», бачилась знаходження 
дієвої формули національних інтересів України. Однак цей підхід 
не повною мірою поділяли прихильники пріоритетності євроатлан-
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тичної інтеграції України. Взаємодія України з НАТО аж до вступу 
в Альянс пояснювалася необхідністю отримання надійних безпе-
кових гарантій. По суті, вона іманентно, хоча і не завжди відкрито-
публічно, але артикулювала первинність загроз національним 
інтересам України саме з боку Росії. «…справжній інтерес України 
до НАТО… зростав у міру усвідомлення нашою державою загроз 
власній національній безпеці. Ключовими з них були ті, які йшли 
від Росії, а також проблеми неврегульованих державних кордонів, 
що дісталися Україні в спадок від СРСР», – так описується 
еволюція інтересів України щодо Північноатлантичного альянсу в 
одній із книг українських євроатлантистів [16, с. 65].  

Після п’ятиденної війни Росії проти Грузії в 2008 р. такі 
оцінки посилилися. Почала ідентифіковуватися воєнна загроза 
національним інтересам України з боку Росії [17, с. 122]. Однак 
вона розмивалася в контексті загроз екологічній та економічній 
безпеці, що саме актуалізувалися тоді для України безпосередньо, 
та тих, що зрезонували на рівні всього світоустрою (від світової 
фінансово-економічної кризи та міжнародного тероризму до 
глобального потепління) [17, с. 101]. 

Напруга, викликана конкуренцією інтеграційних орієнтацій, 
стимулювала пошуки інших підходів. Їх зміст передається, наприк-
лад, у рефлексіях О. Потєхіна та І. Тодорова: «За висловом першого 
міністра закордонних справ Української Народної Республіки  
О. Шульгина «зовнішня політика України має бути не просхідною, 
не прозахідною, а проукраїнською». Тобто головним пріоритетом 
вітчизняної зовнішньої політики мав бути український національ-
ний інтерес» [17, с. 45]. Хоча згаданих авторів і зачисляють все ж 
до прозахідних, проєвропейських орієнтацій у дискусії про страте-
гічний вибір України, але представлена ними логіка виступала вис-
хідною позицією в опонентів моноцентричних зовнішніх орієнта-
цій України. Однією із течій, зрештою, стала т.зв. «багато-
векторність», яка, по суті, виявила себе як ідеологема зовнішньої 
політики періоду другого президентського терміну Л. Кучми і яка 
була своєрідною грою на суперечностях між Заходом та Росією. «В 
основі української політики багатовекторності, попри зовнішню 
суперечливість вимоги одночасного руху в різних напрямах, 
зрештою, стояла необхідність жорсткого вибору на користь одного 
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з двох варіантів – «проросійського» або «прозахідного». В умовах 
формування новітнього міжнародного середовища, позначеного 
значним ускладненням характеру відносин між провідними світо-
вими акторами, подібна зовнішньополітична стратегія виявляє 
свою неефективність» [18, с. 6].  

За часів президентства В. Ющенка офіційно було відмов-
лено від багатовекторності на користь євроінтеграційних пріо-
ритетів, однак його наступнику цей концепт знову повернувся 
як в політичну риторику, так і на рівень аналітичних та нау-
кових оцінок (хоча й не так масштабно, як за первинного вико-
ристання). Загалом, тренд багатовекторності виявився достатньо 
стійким, можливо, ще й тому, що залежав не лише від волі чи 
інтересів вищого керівництва України, але й також від наявних 
у них ресурсів стратегічного вибору, а також від його сприй-
няття зовнішніми партнерами та контрагентами. Загострення 
необхідності такого вибору перед В. Януковичем в 2013 р., 
зрештою, мало руйнівні наслідки не лише щодо його перебу-
вання при владі, а, як виявилося, й для всього світового порядку. 

По суті, більш радикалізованою версією багатовекторності, 
але об’єктивованою на безпековому рівні була ідея «позабло-
ковості» (та, фактично, тотожного їй «нейтралітету»), яка полягала 
у невходженні України у структури колективної безпеки та воєнні 
союзи на континенті. Власне, ця ідея була за своєю природою 
реакцією на висловлювані Росією незадоволення та, навіть, погрози 
щодо можливого посилення Україною масштабів євроатлантичної 
інтеграції і номінування на членство в НАТО. Як показала 
практика початку агресії Росії проти України, потурання її тиску 
виявилося марним – по суті, приводом для розпалювання силового 
конфлікту з Україною стала асоціативна угода нашої країни з ЄС. 

Таким чином, є підстави для висновку, що «фактично наша 
держава, понад два десятиліття свого існування сповідуючи 
принципи багатовекторності та позаблоковості, намагалася 
стверджувати свою позицію на світовій арені шляхом балансу-
вання між різними геополітичними силами, переймаючись, 
швидше, питаннями власного виживання, аніж стратегічного 
розвитку» [19, с. 39]. Відповідно, варто зізнатися, що й політич-
на наука не змогла в дискусіях про стратегічне самовизначення 
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України здійснити результативний вплив чи хоч би йому сприя-
ти та допомогти вчасно, достовірно, результативно ідентифіку-
вати загрози національним інтересам. 

У цілому, в політичному дискурсі поширений скепсис щодо 
міжнародно-політичної спроможності України. Це знаходить відобра-
ження у поширеній тезі «Україна не є суб’єктом міжнародної 
політики»: «Йдеться про певну девальвацію міжнародної суб’єкт-
ності нашої держави, яка, внаслідок ряду внутрішніх і зовнішніх 
чинників, втрачала можливості впливати на процеси прийняття 
рішень у міжнародних політичних справах та у питаннях міжна-
родної безпеки» [18, с. 5]. 

Констатація того, що Україна «не суб’єкт, а об’єкт» світової 
політики, означає також і визнання неспроможності самостійно 
захищати і реалізувати національні інтереси.  

 
Криза національних інтересів України  
в контексті російської агресії 

 
Таким чином, до 2014 р. в Україні відбувалися помірковано 

інтенсивні дискусії із використанням проблематики національних 
інтересів, можна було констатувати наявність самобутнього дис-
курсу національних інтересів України. Національні інтереси 
розглядалися як прерогатива політики безпеки та міжнародних 
відносин України. Однак достатньо помітну роль у відповідних 
дискусіях займали і проблеми внутрішньополітичного характеру. 
Наприклад, питання конституційного розвитку. Більше того, націо-
нальні інтереси виступали як юридична категорія. Вони згаду-
валися в Конституції, де зазначається, що «зовнішньополітична 
діяльність України спрямована на забезпечення її національних 
інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 
співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загаль-
новизнаними принципами і нормами міжнародного права» [20].  

Закон «Про основи національної безпеки» дав їхнє правове 
тлумачення: «національні інтереси – життєво важливі матеріальні, 
інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби 
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суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний сувере-
нітет України та її прогресивний розвиток» [21]. 

У країні існували певні практики організації публічного обмі-
ну позиціями стосовно проблематики національних інтересів. Так, 
зокрема, навіть за правління В. Януковича було проведено кампа-
нію публічних обговорень стосовно питань європейської інтеграції 
України. Загалом організація таких обговорень завжди була 
частиною «домашніх завдань», які українська влада брала на себе в 
програмах співробітництва з як з ЄС, так і НАТО. В той же час, в 
2013 р., коли курс на модернізацію відносин із ЄС подавався як 
реальна перспектива, вже не формальне звітування, а реальна 
необхідність підтвердження євроінтеграційних планів на рівні 
суспільної (в т.ч. й майбутньої електоральної) підтримки стала 
головним імперативом тодішньої влади у звертанні до «широкої 
громадськості». Важливу, якщо не ключову роль у цьому було 
відведено регіональним владним структурам. ОДА з різних регіонів 
країни провели значну кількість заходів, пов’язаних з забезпеченням 
публічної підтримки «євроінтеграційного вибору Президента». 

Ця кампанія публічних обговорень виступає дуже доброю 
ілюстрацією інструментального ставлення політикуму до пробле-
матики національних інтересів, адже організовувалася вона не для 
спрямовування в бік офіційно проголошуваних цілей, а, зокрема, 
для електоральної підготовки гіпотетичного кроку з підписанням 
Угоди про асоціацію України з ЄС у контексті чергових прези-
дентських виборів. З іншого боку, було б необачно не визнавати, що 
ця кампанія спричинила певний ефект і стала однією зі складових 
легітимізації євроінтеграційного курсу для населення України, яка 
зовсім скоро трансформувалася в протест проти рішення відмо-
витися від підписання угоди про асоціацію. Іншими словами, режим 
В. Януковича, організувавши публічні дебати для підтримки 
європейської інтеграції країни, таким способом теж готував основу 
протесту проти себе самого після різкого «повороту на Схід». 

Таким чином, до 2014 р. сформувалася й існувала певна 
модель національних інтересів в Україні. Втім, вона була домі-
нуюче формальною і вписувалася у формулу: є незалежна країна 
Україна, і це означає, що є національні інтереси України. 
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Події 2014 р. показали всю нерелевантність цієї моделі.  
11 березня 2014 р. тодішній виконувач обов’язків міністра 
оборони І. Тенюх визнав, що «була допущена воєнно-політична 
та воєнно-стратегічна помилка щодо визначення відповідних 
векторів активованих воєнних загроз до держави. Ми ніколи не 
розглядали небезпеку з боку Росії» [22]. Лише в редакції «Воєн-
ної доктрини України», яка діяла в період з 2005 по 2010 рр., 
опосередковано (та дуже умовно) містилася згадка про загрози 
безпеці та національним інтересам України з боку Російської 
Федерації. Там кінцевою ціллю євроатлантичної інтеграції 
України визначався вступ у НАТО. Так чи інакше, але в цей пе-
ріод Україна «жила у стані, коли наша національна Воєнна докт-
рина називала НАТО – союзником, а отже, Росію – супротив-
ником» [23]. Утім, прямого формулювання, яке б позначало 
російську загрозу, й тоді не було.  

Існувало своєрідне неформальне табу на публічне обговорення 
та розгляд загроз з боку РФ серед науковців та експертів, а також у 
медійних та політичних дискурсах. Власне, використання в публіч-
ному мовленні визначень «Росії як загрози» національним інтере-
сам, суверенітету чи територіальній цілісності України означало 
ідентифікацію з право-радикальним табором в українській полі-
тиці. З позицій «респектабельного» мейнстрімового дискурсу пуб-
лічне опікування загрозами національним інтересам України з боку 
РФ позначалося часто навіть як провокативне. 

Прецедент Тузли, т.зв. «газові війни» та війни «торговельні», 
«товарні», «митні» сприймалися як відстоювання Росією «своїх націо-
нальних інтересів» і не розглядалися предметно через перспективу їх 
переростання в більш відвертий силовий конфлікт. Більше того, в 
межах домінуючого дискурсу нерідко висловлювалися своєрідні 
форми захоплення тим, як Росія та персонально В. Путін діють для 
«захисту своїх національних інтересів», а такі практики подавалися як 
зразкові для наслідування для української влади. 

Таким чином, разюча невідповідність попередніх практик 
«формувань та формулювань» національних інтересів України 
ставить питання про їх «симулякрний» характер, про неефектив-
ність відповідного дискурсу в 1991 – 2014 рр. і, зрештою, про 
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необхідність формулювання національних інтересів України як 
таких, виходячи із реалій, що відкрилися з 2014 р. 

Російська агресія, по суті, здатна виступити тим «зовнішнім 
шоком», який стимулює, навіть детермінує необхідність постання 
власної моделі національних інтересів України. «Гібридна війна» з 
російського боку продемонструвала беззаперечну загрозу, яка спря-
мована на сам факт існування України як держави в тому вигляді, як 
це було визначено з часу проголошення незалежності в 1991. Анексія 
Криму, окупація частини Донбасу, ведення підривної діяльності в 
різних формах на інших територіях України підтвердили орієнтацію 
Росії на деконструкцію України як суверенно-державного проекту.  

До певної міри таке «стимулювання» відповідає механізму 
інтерпеляції, описаній Л. Альтюссером, хоча й в «зворотному» 
вигляді: атакуючи Україну, Росія фактично конституює її суб’єкт-
ність, у тому числі й через необхідність формування національних 
інтересів, спрямованих на відбиття цієї агресії. Хоча при цьому 
публічно ідеологічно саме існування України та її державності 
може й заперечуватися [Див., наприклад: 24]. 

Визначаючи позицію України стосовно можливості виходу з 
протистояння з Росією, необхідно обов’язково враховувати, що 
агресія Росії проти України включно з окупацією Криму, розв’я-
зуванням військових дій на Донбасі, іншими формами силового 
тиску є не тимчасовою «геополітичною девіацією», а фактичним 
початком (можливо, стрімким каталізатором) нової (вочевидь, 
достатньо рішучої) зміни світового порядку. Не виключено, що 
нинішні глобальні трансформації будуть масштабнішими, ніж ті, що 
мали місце за результатами завершення «холодної війни». 

Таким чином, російська агресія на тривалий історичний 
період ідентифікувала основну і визначальну загрозу державному 
суверенітету і національним інтересам України. Загрози з боку 
Росії очевидно не нейтралізуються і після ймовірної зміни чи 
модифікації тамтешнього правлячого режиму і зберігатимуть своє 
значення аж до потенційної зміни формату її державності через 
демонтаж (квазі)імперських основ. Отже, реакції на відповідні 
загрози з боку Росії здатні визначати осереддя концепту націо-
нальних інтересів Україні.  



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
488

Національні інтереси і загрози з боку Росії:  
можливості політичної науки 

 
У період випробовувань, які переживає Україна, важливо виз-

нати суттєву конструюючу роль дискурсу національних інтересів і 
в цьому сенсі, очевидно, певною мірою реабілітувати «національні 
інтереси України» як категорію не лише політичного чи експертного, 
але й наукового дискурсу. Є потреба повернутися до проблеми: «як 
можливі національні інтереси України» і як досягти від них такого 
ефекту, щоб за їхнього використання можна було б більш резуль-
тативно протистояти загрозам, які стоять перед Україною у 
зв’язку із агресією Російської Федерації. Розгортання інтер-
претації національних інтересів, відштовхуючись від російської 
загрози, сприяє можливості формування повноцінної концепції 
із визначенням часової пріоритетності та перспектив, цілепок-
ладання, стратегічних орієнтирів тощо. З іншого боку, існують 
ризики «російськоцентричності», концентрації уваги на одне 
джерело небезпеки і недостатньої уваги до інших напрямів як 
потенційних загроз, так і можливостей розвитку. Саме за таке 
збалансування, мабуть, і має взяти відповідальність науково-
експертна спільнота, зокрема, політична наука України. 

Можна застосовувати різні теоретичні бачення, які формували 
науковий дискурс національних інтересів з самого початку його 
утвердження в інтелектуальній культурі. Однак ці зусилля ризи-
кують залишитися значною мірою формальними без прагматичної 
настанови, яку формують потреби, що виникли перед Україною 
внаслідок російської агресії. 

Національні інтереси України – це не якась апріорна «да-
ність», актуалізована самим фактом існування держави Україна. 
Немає підстав розглядати їх сьогодні і як умовну «суму» або 
ієрархію інтересів українського соціуму чи певний «моральний 
імператив» для керування чи оцінки діяльності окремих його 
груп, наприклад, і в першу чергу, політичного класу. Мабуть, це 
також і не результат дискурсивних практик, що мали місце в 
період з 1991 по 2014 рр. 

Якщо є потреба підтверджувати існування феномену націо-
нальних інтересів України до 2014 р., то варто ввести розмежу-
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вання та певне уточнення. Один із варіантів позначення – «сучасні 
національні інтереси України», де «сучасні» означає період, який 
почався після кінця зими – весни 2014 рр. 

Зрештою, всі 23 перші роки незалежності стосовно націо-
нальних інтересів України активною була критика: 

 того, що вони так і не сформовані та/чи не сформульовані; 
 що вони не сформульовані належним чином; 
 що немає щодо них консенсусу в елітах та в самому сус-

пільстві; 
 що групові інтереси підміняють національні; 
 що еліти «не керуються» національними інтересами в своїх 

практиках. 
Останній докір кореспондувався із загальним скептичним 

сприйняттям політичного класу, еліт, влади. За їхніми окремими 
представникам чи й за всіма одразу визнавалося орієнтування 
переважно (або й виключно) на власні особисті чи групові інтереси, 
замість національних. Таку візію влади та політикуму в контексті 
національних інтересів у своїй основі було збережено і після 
Майдану 2013–2014 рр. Більше того, вона була доповнена новими 
компонентами, що виникли вже під впливом війни з Росією. 

Скажімо, поширення поняття «зрада національних інтересів» у 
доєвромайданний період було, можливо, першим виявом дискурсу 
«зради», який утвердився вже з початком військового зіткнення на 
Сході країни та став характерним для реагування в соціальних та 
(дещо меншою мірою) в інтернет-медіа на проблеми та невдачі 
української сторони в конфлікті. І якщо спочатку «зрада» озна-
чувала переважно невдачі на фронті, згодом перенеслася на відно-
сини з Росією, зокрема, на переговорний процес, то далі почала 
використовуватися для інтерпретації найширшого кола проблем, 
що виникають у країні. І в цьому сенсі хвилі «зрадофілії», що час 
від часу виникають у соціальних медіа та вихлюпуються в масову 
свідомість, є вразливими та піддатливими для використання в 
рамках інформаційно-психологічних операцій з ворожого боку в 
межах здійснення ними агресії в рамках моделі «гібридної війни». 

Власне, саме «загрози», які позначаються через концепт «гіб-
ридної війни», лежать в основі формулювання основ національ-
них інтересів України. Формування стійкості до таких загроз, 
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актуалізованих сьогодні Росією, відкриває можливості міцності 
в загальному динамічному міжнародному середовищі першої 
половини ХХІ століття. 

 
Загрози «гібридної війни»:  

соціокультурний компонент 
 

Можна сперечатися про доцільність, влучність чи корект-
ність самого поняття «гібридна війна» – це тема окремого 
розгляду, – однак варто визнати, що одним із головних процесів, 
які через нього намагаються описати, є «активне використання 
невійськових компонентів для вирішення військових завдань» 
[25]. Більше того, на мій погляд, варто також говорити про 
ширше цілепокладання – про вирішення військово-політичних 
та власне політичних завдань щодо використання всіх можливих 
засобів силового впливу на опонентів. 

«Гібридна війна» стала домінуючим означенням нового 
типу конфлікту та власне російсько-української війни, розпоча-
тої навесні 2014 р. Однак це не означає ані чіткості, ані зрозу-
мілості, ані влучності змістовного наповнення поширеного 
поняття. Крім нього циркулюють різні інші, які так чи інакше і 
кожен по-своєму успішно відображають окремі аспекти нового 
типу конфліктної взаємодії: «війна нового покоління», «постсу-
часна війна», «паравійна», «неконвенційна війна», «нелінійна 
війна», «дифузна війна», «повзуча війна», «мережецентрична 
війна», «бунто-війна», «проксі-війна» [25, с. 4]. 

В Україні, а також і на Заході і авторами доктрини, і прак-
тичними реалізаторами «гібридної війни» вважають російську 
сторону. Зокрема, начальнику генерального штабу ЗС РФ припи-
сують авторство «Доктрини Герасимова», в основі якої лежить 
концепт «гібридної війни». Головною підставою є стаття В. Гера-
симова, опублікована рівно за рік до початку російської агресії 
проти України [25]. 

У згаданому тексті, зокрема, констатується суттєва зміна 
«правил війни»: зростання ролі невійськових засобів у досягненні 
політичних та стратегічних цілей, які «в низці випадків за своєю 
ефективністю значно перевершили силу зброї». «Акцент методів 
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протиборства, що використовуються, зміщується в бік застосу-
вання політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та 
інших невійськових заходів, що реалізуються із задіянням 
протестного потенціалу населення. Все це доповнюється військо-
вими заходами прихованого характеру, в тому числі й реалізацією 
заходів інформаційного протиборства та діями сил спеціальних 
операцій. До відкритого застосування сили часто-густо під 
виглядом миротворчої діяльності та кризового врегулювання пере-
ходять лише на якомусь етапі, в основному для досягнення 
остаточного успіху в конфлікті», – пояснює російський військовий 
стратег. Ця цитата є важливою для нас надалі, оскільки здатна 
ілюструвати і перебіг подій на Сході країни, інспірованих та 
керованих Росією, і «світоглядні» позиції російського істебліш-
менту, які впливають і впливатимуть на формування позиції щодо 
України і сьогодні, і в майбутньому. 

Певний парадокс полягає в тому, що жодного разу не 
вживається поняття «гібридна» щодо нового типу війн, а також в 
тому (і більшою мірою), що стаття спрямована на підготовку до 
протидії таким війнам, які, з погляду автора, вже ведуться Заходом 
у форматі т.зв «кольорових революцій». 

Невдовзі після початку агресії в українському інформаційному 
полі почали використовувати поняття «гібридна війна», і досить 
швидко провідні дискурси України визнали цю війну саме за 
«гібридну». Значною мірою цьому сприяли відсутність офіційної 
міжнародно-правової кваліфікації загарбання Криму та участі в 
розпалюванні збройного протистояння з боку Росії. Російській сто-
роні вдалося втриматися в формальному статусі «третьої сторони». 
До того, власне українські означення конфлікту вибудовувалися 
навколо «антитерористичної операції» (АТО). Відтак формувався 
образ певної умовності військових дій, недостатності критеріїв, 
щоб означувати його як міждержавний конфлікт, російсько-
українську війну. 

У певному сенсі, прийняття і застосування в Україні поняття 
«гібридна війна» може вважатися успіхом технології «гібридної 
війни» з боку її ініціатора – йому вдалося досягти фіксації на 
смисловому рівні своєї «невловимості» як агресора. 

З іншого боку, саме недостатнє врахування потенціалу україн-
ського соціуму в соціокультурних аспектах агресії проти України є 
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одним із головних пояснень обмеженого результату, досягнутого в її 
рамках. Анонсовані з боку ідеологів російської агресії розпад 
України, створення «коридорів» до проросійського анклаву Прид-
ністров’ї, до окупованого Криму та інші «геополітичні досягнення» 
Кремля так і не були реалізовані на практиці. 

Варто погодитися із українськими експертами, що «гібридну 
війну проти України РФ розв'язала не у квітні 2014-го з початком 
подій на Донбасі та не в лютому з початком анексії Криму, як 
вважає багато хто. Початок кримських подій символізує залучення 
воєнного компонента, якого Москва до цього не потребувала (хоча 
все й було підготовлено до воєнного сценарію)... А план «гібридної 
війни» почав реалізовуватися з 14 серпня 2013 р., коли Росія в 
явочному порядку та масово стала дискримінувати український 
експорт до РФ, завдаючи економічних збитків» [26]. 

Мета, яку Росія, входячи у такий конфлікт, ставила перед 
собою, в основному зводилася до того, «щоб не допустити підпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС і втягти Україну до Митного 
союзу» [26]. Однак з того часу суттєво змінилися і позиції залучених 
сторін, і навколишні умови, і перспективи виходу із такого зіткнення. 
Так само важко визначити і параметри потенційного завершення 
«гібридної війни». І сама межа між «гібридною війною» та ймовірним 
після неї так само «гібридним миром» може бути вельми умовною. 
Власне, повернення окупованої частини Донбасу в Україну на 
умовах угод «Мінська-2» є радше продовженням «гібридної 
війни», ніж завершенням конфлікту, оскільки передбачає форми 
впливу на український суверенітет і державу. 

Отже, є підстави погодитися із загальним висновком В. Горбу-
ліна в статті із симптоматичною назвою «Гібридна війна: все 
тільки починається…» [27]: «Навіть якщо воєнні дії не віднов-
ляться (не наберуть повномасштабного характеру, як це було в 
період літа 2014-го – зими 2015-го), навіть якщо російська сторона 
виконає абсолютно всі пункти Мінських угод і поверне контроль 
над кордоном Україні (що нині видається майже неймовірним), — 
навіть у такому разі «гібридна війна» не припиниться і трансфор-
муватиметься лише частково». Так само слушним є визнання, що 
«гібридна війна не почалася і не закінчиться Україною» [27]. 

Заяви з боку окремих очільників ЄС стосовно того, що техно-
логії «гібридної війни» могли застосовуватися і проти Євросоюзу 
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під час т.зв. «емігрантської кризи» [28], є свідченням визнання по-
тенційного поширення конфліктів такого типу на рівень глобаль-
ного протистояння. 

Формуючи свої національні інтереси, Україна має виходити з 
усвідомлення того, що відповідний тип агресивного впливу буде: 

 застосовуватися Росією щодо України ще в тривалій істо-
ричній перспективі; 

 відповідні конфлікти надто ймовірні між Росією та іншими 
її сусідами, зокрема, західними, але також і державами, що 
утворилися після розпаду СРСР; 

 «гібридний» тиск на суверенітет і державну цілісність 
України можливий і з боку інших міжнародних акторів; 

 Україна має бути готовою не лише до відбиття «гібридної» 
агресії, але й до потенційної власної активної ролі для 
впливу на агресора; 

 «гібридний» формат конфлікту передбачає гнучкий, різно-
манітний, навіть малопередбачуваний арсенал засобів 
впливу на протилежну сторону. 

Українські дослідники Б. Парахонський та Г. Яворська цілком 
слушно заявляють, що «у «гібридній війні» інформаційний і 
смисловий складники використовуються нарівні з військовою 
силою, спричиняючи реальні руйнівні наслідки, проте досвіду 
протистояння таким загрозам не існує» [19, с. 10.] 

Отже, враховуючи, що Україна nolens volens втягнута в такий 
конфлікт і змушена чинити опір подібній «гібридній» агресії, є 
необхідність осягнути цей досвід, у тому числі, й на науковому 
рівні, й уточнюючи та розвиваючи змістовні складові в розумінні 
нових конфліктів, й реконцептуалізуючи вимушено чи необачно 
прийняте та сприйняте поняття «гібридної війни», досягаючи його 
більш точного та змістовного називання та формулювання. 

Одним із напрямів, ймовірно, може бути врахування соціо-
культурних аспектів конфлікту, який зараз позначається як 
«гібридна війна», розширення уявлення про можливий інстру-
ментарій агресивного впливу та виявлення вразливих місць. 
Власне, ці завдання є органічними для конструювання націо-
нальних інтересів України як прагнення відстояти незалежність, 
суверенітет і право на власну державу. 
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Соціокультурний компонент так чи інакше, але включався як 
до теоретичних розробок концепту «національні інтереси», так і 
доктрин та програм прикладної орієнтації. Однак переважно мова 
стосується царини інформаційної безпеки. 

В умовах, в яких Україна опинилася після лютого 2014 р., ефек-
тивним є інший підхід, в основі якого лежало би праксіологічне ядро.  

 
Відповіді на загрози «гібридної війни» та «гібридного 
миру» з боку Росії: соціокультурний компонент 

 

Варто визнати, що соціокультурні особливості українського 
соціуму уже використовувалися і надалі використовуватимуться 
агресивним сусідом для дестабілізації внутрішньої ситуації в 
Україні. У цьому разі йдеться про регіональні та лінгвістичні 
відмінності, особливості історичної пам’яті, етнополітичне та 
конфесійне різноманіття. Проблеми, які виникають чи потенційно 
можливі в цих вимірах, є більш чи менш очевидні. Однак, якщо 
прагнути визначити глибинні соціокультурні «ахіллесові п’яти», то 
доведеться звернутися до проблем України, які безпосередньо не 
ідентифікуються в контексті конфлікту з Росією. Однак, при 
цьому, без їх виявлення і подолання Україна залишатиметься 
вразливою для комплексного тиску з боку вороже налаштованого 
сусіднього державного утворення. 

У цьому сенсі варто шукати відповідь на питання: «Чому в 
Україні можуть мати успіх антивладні протести, але далі не 
відбувається трансформацій для виходу на новий рівень 
розвитку?». Це питання про те, чому інерція витіснила перспек-
тиви інновації й після 1991 р., і після 2004 р., і після 2013–2014 рр. 
Попри зростаючі з кожним разом масштаби та силу «низової» 
активності, її по-справжньому революційний розмах під час 
останнього Майдану, домінуючий до того політичний, економіч-
ний, соціокультурний тренд порівняно швидко відновлювався, 
певною мірою змінювався в нових умовах, а потім регенерувався і 
розвивався далі. 

Відповідь на це питання наразі відсутня. Але саме на її основі 
могла б вибудовуватися концепція «національних інтересів» 
України. Без визначення того, що блокує можливості розвитку і 
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провокує потенційні внутрішні конфлікти, розумування з приводу 
національних інтересів базуватимуться на піщаному ґрунті й не 
просунуться далі wishful thinking.  

Стосовно зазначеної проблеми наразі можливо висловити 
лише гіпотези. В цілому ж вона претендує на масштабне вив-
чення із залученням значних ресурсів. За великим рахунком, її 
можна сформулювати як «Сутність та можливість подолання 
української path-dependence».  

Можливими поясненнями проблеми нездоланної регенерації 
«системи», на мій погляд, можуть бути: 

 домінування популізму в політичному та інших суспільних 
дискурсах; 

 значний розрив між формальними та неформальними 
інститутами; 

 наявність в економіці та політиці своєрідного «олігар-
хічного склерозу»; 

 відсутність досвіду конструктивної взаємодії суспільства, 
його активних груп із обраною владою. 

Усі ці чинники існують поряд і взаємодіють між собою. 
Назвати якийсь з них вирішальним наразі немає підстав. Можна 
лише констатувати, що вони взаємно один одного доповнюють. 
«Соціокультурний код», який постійно повертає Україну до вже 
«протоптаної стежки» інерційного руху, формує залежність від неї, 
навряд чи співмірний із якимось одним із них, однак майже 
напевно стосується, впливає, можливо, і визначає кожен із них. 
Однак саме вихід популізму на домінуючі позиції в політичному 
дискурсі та його експансію в практичну політичну діяльність варто 
розглянути особливо, оскільки саме під впливом популізму відбу-
ваються деструктивні процеси, що посилюють або й творять загро-
зи національним інтересам України. 

 
Гегемонія популізму в Україні:  
її наслідки та нові загрози 

 

В Україні за роки незалежності так і не сформувалася 
система із гегемонічним домінування того чи іншого культур-
ного комплексу. Причини цього як в багаторівневій гетерогенності 
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українського соціуму, так і в політичних практиках, які значно 
більше були спрямовані на використання цієї складно-структур-
ності, ніж на її подолання. 

У той же час, українська політика і соціум у цілому не 
ухилилися від домінування дискурсивного комплексу, який зайняв 
позиції, що можуть тлумачитися в категоріях гегемонії. В умовах, 
коли абсолютна більшість дискурсів експлуатувала ті чи інші 
форми партикулярності, гегемонічних форм набув дискурс по-
пулізму. Особливі властивості останнього дозволили йому досить 
легко абсорбувати в себе різні моменти і цілі пласти абсолютної 
більшості провідних політичних дискурсів України. Десятиліття 
після «помаранчевого» Майдану популізм визначав характер і 
зміст публічної політичної комунікації в країні і, відповідно, 
творив самобутню політичну реальність. Україна ХХІ століття ‒ це 
передусім країна, створена в умовах, під впливом і як результат 
гегемонії популізму. 

Популізм ‒ одне із тих понять, стосовно якого в політичній 
теорії існує величезна кількість спроб визначити, ідентифікувати, 
«впіймати» феномен, однак говорити про якийсь консенсус, сталі 
зафіксовані значення поки не доводиться.  

Тривалий період, з часу актуалізації проблеми популізму в 
політичній науці, були спроби зафіксувати неповторні особливості 
саме цього явища, однак так чи інакше вони залишалися на рівні 
дескриптивному. Накопичення досліджень окремих випадків лише 
посилювало складнощі з теоретичним узагальненням, розмиваючи 
предмет уваги. Автори резонансних узагальнюючих праць взагалі 
задавалися питанням, чи можливо звести популізм до одного 
поняття [29], і, зрештою, таки відмовлялися від необхідності 
робити це. Наприклад, змушені таким шляхом були піти  
Е. Геллнер та Ч. Іонеску у вступній статті до редагованого ними 
збірника «Популізм ‒ його значення та національні харак-
теристики» [30], який побачив світ в 1969 і на тривалий період став 
«канонічним» для дослідників проблеми. В 70–90-ті рр. минулого 
століття зусилля зосереджувалися більше на класифікаціях та 
типологізаціях організаційних та ідеологічних виявів популізму, 
однак теоретичної ясності такі підходи і не сформували. 

Зрештою, такий стан остаточно не подолано й донині.  
Ф. Паніцца навіть іронізує, що сформувалося майже кліше, коли 
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автори текстів про популізм спочатку постійно жаліються на брак 
ясності концепту та навіть висловлюють сумніви в його корисності 
для політичного аналізу [31, с. 1]. В той же час, сам він впевнений, 
що попри відсутність наукових домовленостей щодо значень 
популізму цілком можливо «визначити аналітичне ядро, навколо 
якого формується ступінь (analytical degree) академічного 
консенсусу» [31, с. 1]. Відштовхуючись від цього, видокремлюються 
три підходи до тлумачення популізму: емпіричні узагальнення, 
історичні описи та т. зв. «симптоматичні прочитання» [31, с. 2].  

Підхід на основі акумуляції та інтерпретації емпіричних даних 
‒ найбільш простий і очевидний. В його основі позитивістська 
логіка, згідно з якою на основі окремих випадків, які могли б 
позначатися як «популізм», можна виснувати певні особливі 
характеристики та атрибути явища в цілому і, таким способом, 
сформувати його чітку дефініцію та виокремити із-поміж інших 
подібних феноменів. Однак відомий ще з античних часів популізм 
демонстрував свою надвисоку пластичність та багатомірність. 
Спроби ретельного реєстру властивостей заводили на манівці ‒ 
окремі дослідники визначали більш ніж два десятки особливостей, 
але й це не забезпечило конвенцію з розуміння феномену популізму.  

Разом з тим, накопичувані емпіричні знання виявилися при-
датними для аналізу та інтерпретації окремих випадків політичної 
практики, яка могла б претендувати на визнання її як популізму. 
Це дало підстави цілій групі дослідників відмовитися від ідеї 
генералізуючого поняття та спільного методологічного бачення 
феномену. З їхньої точки зору, цілком достатнім було б фокусу-
вання на окремих історичних зразках відповідної практики. При 
цьому вона досить чітко виокремлювалася географічно (регіо-
ном Латинської Америки), хронологічно (др. третина ХХ ст.), 
соціально-економічно (кризові процеси переходу до індуст-
ріалізації). Крім того, практично кожен випадок доповнювався 
харизматичним лідерством. Класичним зразком таким чином 
витлумаченого популізму є залучення його до інтерпретації 
перонізму (від імені Х. Перона, президента Аргентини в 
1946‒1955 рр. та 1973‒1974 рр.). 

«Історичний» підхід має певні переваги. Зокрема, він дозволяє 
враховувати контекст, ексклюзивні параметри конкретних виявів 
популістських практик. Утім, хиб у такого бачення значно більше. 
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Вони даються взнаки навіть у межах його «латиноамериканської 
гравітації». Так, індустріалізаційні пояснення та прив’язки не 
функціональні для опису та пояснення нової хвилі популістських 
практик у регіоні, пов’язаного із діяльністю таких політиків, як  
У. Чавес (президент Венесуели в 1999‒2013 рр.), Лула (президент 
Бразилії в 2003‒2011 рр.) чи Ф. Луго (президент Парагваю в 
2008‒2012 рр.), а також і щодо цілої низки інших політиків та 
політичних сил, як у самій Латинській Америці, так і в Африці, 
Азії та Європі, які, використовуючи новітні технології комунікації, 
опановують і вдосконалюють методологію взаємодії із соціумом, 
яка цілком відповідна логіці популізму. 

Саме навколо цієї логіки і будує основи теоретичного розу-
міння популізму третій із названих підходів ‒ симптоматичний. 
Його суть не у звертанні до виявлення якихось сутностей, 
неспростовно притаманних саме популізму, а до «простого читан-
ня дискурсивної структури і… надалі дослідження модальностей 
дискурсу, з якими популізм може асоціюватися» [32, p. 230]. 
Прибічники такого підходу відзначають особливу роль у по-
пулістській риториці означаючого «народ». Саме навколо нього 
вибудовується смислове поле популізму. Саме ж це означаюче 
виступає вузловою точкою особливого дискурсу ‒ дискурсу попу-
лізму. При цьому «народ» також є й «пустим означуючим», від 
якого беруть початок і щодо якого наповнюються значеннями інші 
категорії цього дискурсу. Відповідно, контекстуально «народ» 
може трактуватися по-різному, залежно від паритету в боротьбі 
дискурсів у конкретній історичній та політичній ситуації. Це може 
бути досить широке коло значень ‒ від «усіх громадян», що 
проживають на цій території, до певних соціальних груп, яким той 
чи інший вияв популізму надає право вважатися «народом». При 
цьому і в першому, і в другому випадках навіть у разі претензій на 
всеохопність «народу» означення через його використання перед-
бачає також ідентифікацію «не-народу», «інших», ніж «народ». Ці 
«інші» теж можуть означуватися по-різному, залежно від 
контекстів, однак у рамках популістського тлумачення їм завжди 
надаватиметься значення опонентів і, навіть, загрози «народу» та 
його інтересам. Саме в цьому, з погляду прихильників симпто-
матичного розуміння явища, і полягає зміст і логіка популізму ‒ в 
конфліктному розмежуванні «народу» та його «ворогів». 
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Варто врахувати, що «народ» тут ‒ не стільки операційне, 
скільки сакральне поняття. Яке, до того ж, має давню історію, 
сягаючи корінням ще просвітницького дискурсу. Саме завдяки 
йому формулювалася і обґрунтовувалася доктрина народного 
суверенітету, в межах якої народ розглядався як джерело і носій 
верховної влади та державного суверенітету.  

Однак висновок відомого європейського інтелектуала У. Еко 
про те, що «насправді ж «народу» як відображення волі та почуття, 
як натуральної живої сили, що втілює мораль та історію, не існує» 
[33, с. 230], не видається перебільшенням. Існують громадяни, веде 
далі він. «Народ» ‒ симулякр політичної практики, якого, однак, 
дуже потребують і політики, і не політики.  

На наш погляд, останнє, симптоматичне тлумачення популізму 
має найвищу конкурентну методологічну силу. Воно дозволяє 
вивести популізм за межі редукцій до певних форм, які йому 
приписуються у власне політичних чи повсякденних дискурсах – до 
демагогії, безвідповідальності, маніпуляції тощо. З іншого боку, 
через таке бачення більш чітко проглядає перспектива дослідження 
‒ якщо популізм ‒ це мовленнєва практика (або така, що так чи 
інакше актуалізується вербально), якщо популізм ‒ це окремий 
дискурс, то досліджувати його варто, відштовхуючись, у першу 
чергу, через здобутки дискусійних теорій. Нарешті, ще одна помітна 
перевага цього підходу в тому, що пропонована ним методологія 
видається найбільш придатною до вивчення досвіду українського 
популізму, вже багатого, складного і результативного… 

Революція Гідності, криваве завершення протистояння на 
Майдані в січні – лютому 2014 р., агресія Росії, анексія нею Криму, 
наступна війна на Донбасі не обмежили надзвичайно високий 
рівень популізму в українській політиці і суспільстві. Більше того, 
масштаби поширення популістських технологій остаточно набули 
ознак домінування в політичних комунікаціях. Гегемонія попу-
лізму чинить виразно негативний вплив на суспільні та політичні 
процеси у важкий і відповідальний для України період. 

З одного боку, популізм впевнено поширився за межі власне 
політики на інші дискурси – медійні, експертні, наукові, юридичні, 
дипломатичні тощо. Власне, саме звертання до «боротьби з 
популізмом» відбувається в межах і за канонами самого попу-
лістського дискурсу. 
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З іншого боку, масштаби і сила популізму зворотно про-
порційні ефективності політики. Безвідповідальність, демагогія, 
низька ефективність, дисфункціональність сучасного українського 
політикуму значною мірою є наслідком панування популістських 
стратегій ‒ наслідком, а не причиною. Рівень популізму, збере-
жений і розвинутий після Майдану 2013–2014 рр., суттєво усклад-
нює (якщо не блокує) спроби структурних реформ в економіці, 
політиці та соціальній сфері. 

Зазначені масштаби та ефекти популізму в постреволюційній 
Україні підтвердили результати дослідження, проведеного на 
основі парламентської виборчої кампанії 2014 р. громадською 
організацією Бюро аналітики «Тектум» [34].  

Одним із етапів цього дослідження стало експертне опиту-
вання, до якого долучили 50 респондентів за певними критеріями, 
визначених як «експерт», у сфері політичних практик (зокрема, 
власне комунікаційних) сучасної України. Це опитування не могло 
претендувати на якусь окреслену репрезентативність, його дослід-
ницький потенціал був дещо в іншому ‒ спробі виокремити певні 
тренди розуміння в українських експертних колах феномену 
популізму та особливостей його вітчизняних виявів. 

Головною проблемою, яка окреслилася за наслідками прове-
деного дослідження, стала відсутність методологічної єдності і 
ясності в підходах до тлумачення феномену популізму навіть у 
експертному середовищі. Активна його експлуатація в політичних 
та медійних дискурсах призвела до розмивання сутності поняття.  
В такому контексті виявилася ускладненою спроба забезпечити 
аналітичну чіткість у тлумаченні популізму як особливого типу 
політичної практики, яка репрезентує себе через конструювання в 
публічному мовленні/риториці, з одного боку, образу «народу» як 
найвищої, «священної» цінності та тотальної спільності (що 
претендує об’єднувати без якихось уточнень щодо структу-
рованості, стратифікованості всіх представників соціуму, громадян 
країни) та образу «не народу» (передусім, «влади», «еліти», 
«політиків») як окремого прошарку, який не потрапляє в тотальну 
спільноту «народ» і (практично за визначенням) є щодо неї воро-
жою, з іншого боку. На рівні осені 2014 р. можна було конста-
тувати, що «образ «влади» після Майдану втратив домінуючі 
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негативні конотації та протиставлення образу «народу» в передви-
борчих популістських практиках» [25, с. 68]. 

З іншого боку, образ «ворога народу» виявився розмитим і 
багатоскладовим. Застосовані для його аналізу категорії «еліта», 
«ворог», «олігархи» дали тільки фрагментарне відображення. 

І в експертних колах, і в медіа-дискурсах, і в громадській думці 
загалом домінуючими тлумаченнями «популізму» є ті, що коре-
люються із «заздалегідь невиконуваними або нереалістичними 
обіцянками», «нехтуванням програмними положеннями та невико-
нанням уже даних обіцянок», «демагогією». Пропоноване авторами 
проекту бачення популізму як «намагання представити свою точку 
зору як позицію всього народу» здобуло підтвердження з позицією 
експертного середовища на рівні 24% (5-та позиція в результатах 
експертного опитування). Випередили таке тлумачення популіст-
ської діяльності інші розуміння його: як вияву «заздалегідь 
невиконуваних/нереалістичних обіцянок політиків» (58%), «демаго-
гії» (40%), «творення образу ворогів з політичних опонентів та 
використання в негативному контексті категорій «влада», «еліта», 
«олігархи», «популісти»» (32%), «розходження публічних деклара-
цій та реальних інтересів » (28%) [Див.: 34, с. 37]. 

 

 
Ефекти і наслідки гегемонії популізму в Україні 

 

Позначена гегемонія популізму ‒ «некласична» гегемонія.  
У всякому разі в межах грамшіанської матриці, через яку, власне, і 
утвердилося розуміння гегемонії.  

Особливо загрозливим домінування популізму стає в період 
війни, агресивного мілітарного тиску на Українську державу з боку 
Росії. Власне, в цьому контексті популізм у сучасних масштабах, 
формах та впливах виступає як одна із головних загроз націо-
нальній безпеці України. 

Зазначене поширення популізму означає не лише використання 
певної риторики, але (і головним чином) формування особливої 
картини світу, творення специфічної суспільної реальності. Популізм 
(особливо в набутих в останній час масштабах і формах) перестав 
бути просто конкурентною технологією боротьби за прихильність 
виборця. Наразі він є чинником, який рішуче впливає на структу-
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рування, напрями і динаміку політичних і соціальних змін, на 
діяльність державних, політичних, економічних, соціальних 
інституцій, на трансформацію старих та творення нових. 

При цьому абсолютна більшість впливів і змін, які відбу-
ваються внаслідок домінування популізму, мають характер деструк-
тивний як з погляду перспектив демократичного розвитку України, 
так і (особливо в останній період) збереження нею державного 
суверенітету і територіальної цілісності. 

Окреслимо наступні з них, найбільш загрозливі: 
Передусім, внаслідок впливу популізму формується надмірно 

спрощена картина суспільно-політичної реальності, наявних проб-
лем та завдань, соціальних потреб, інтересів та ідентичностей. 
Популістський дискурс схильний заміняти їх аморфною, неструк-
турованою сутністю, яку він позначає як «народ». 

Популізм уповільнює, а потім і блокує артикуляцію інтересів 
суспільних груп, ускладнює можливості їх представлення і захисту. 
Подібним чином він впливає і на визначення, і реалізацію націо-
нальних інтересів; 

Популістський дискурс проводить і підтримує внутрішній 
кордон, розмежовуючи все суспільство на «праведних» та на 
«інших» (які у більшості випадків є також «ворогами»). Таким 
чином, у суспільній свідомості підтримується і підживлюється стан 
постійної конфронтаційності; 

Популізм ґрунтується на самодостатній критиці наявного 
status-quo і, таким чином, спричиняє перманентну делегітимацію 
існуючого політичного і соціального порядку. 

Сформульовані на основі популізму політичні програми 
відштовхуються від двомірної («народ» – «вороги») картини світу і 
пропонують «прості розв’язання складних проблем». При цьому 
вульгаризуються спроби комплексних реформ. 

Зрештою, практично будь-які категорії, концепти, сенси, які 
пропускаються через популістський дискурс, вихолощуються, 
втрачають свої значення, перетворюються в «пусті означуючі». 
Популізм знесенсовлює українську політику, і в цьому, вочевидь, 
його найбільша деструктивна сила і найбільш негативний вплив. 

Усі ці негативні вияви і впливи популізму особливо інтен-
сифікуються у передвиборчий період. Це демонстрували всі ви-
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борчі кампанії, в т.ч. й ті, що мали місце після перемоги Євро-
майдану: президентська та парламентська 2014 р., місцева 2015 р., 
довибори до Верховної Ради 2016 р. 

 
Експансія популізму та «інституційний склероз» 

 

В Україні сформувався своєрідний «інституційний склероз», що 
постав унаслідок тривалого домінування в системі реального 
представництва інтересів розподільчих груп олігархічного типу і який 
не подолано і після Революції Гідності. Більше того, відбулася 
реставрація (хоч і в не таких масштабах) певних інституційних 
елементів, які міцно утвердилися в часи режиму В. Януковича (зок-
рема, неформально-тіньового інституту т.зв. «доглядаючих», «схем» 
як способу виведення ресурсів із-під державного контролю тощо). До 
останнього часу зберігалася загальна структура перерозподілу 
суспільних благ, сформована ще в кінці минулого століття. 

Відмінністю вітчизняного досвіду від британського чи інших 
варіантів «інституційного склерозу», які мали місце в демокра-
тичних країнах, стало те, що групи, які забезпечували накопичення 
зазначених склеротичних симптомів, не просто впливали на 
політиків та владу, а самі безпосередньо інтегрувалися в неї, забез-
печуючи так зване «зрощування держави і бізнесу». Внаслідок 
такого злиття і держава, і великий бізнес позбувалися своєї функ-
ціональної автономності. Основним же його наслідком стала 
масштабна корупція, яка і до Революції Гідності, і, тим більше, 
після неї оцінюється як головна проблема модернізації і форму-
вання конкурентоздатності України. 

Іншим наслідком, міцно пов’язаним з перерозподільчим 
процесом у цілому та неформальною інституалізацією домінування 
інтересів вузького конгломерату політико-економічних груп у 
перерозподілі ресурсів, стало розкручування маховика популізму. 
Передусім, у його соціальній версії ‒ підтримуючи і культивуючи 
патерналістські настрої в суспільстві. 

Отож, головним висновком про можливість утвердження в 
Україні популізму як домінуючої конкурентоздатної політичної 
альтернативи стала наявність тривалої інституційної криза, коли 

                                                            
 Російською ‒ «смотрящих». 



Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні 

 
504

значна частина суспільних вимог залишається незадовільненою, 
коли «інституційна система втрачає здатність поглинати соціальні 
вимоги» [35]. Така ситуація відкривала все більші та більші 
можливості для представників політичного класу у боротьбі за 
електоральну прихильність та владу вводити в публічний простір 
інтерпретації цих вимог та інтересів. При цьому можливостей їхньої 
реалізації не було не лише на рівні відсутності стимулів для 
політиків бути відповідальними за свої обіцянки, але й через стрімко 
скорочувану спроможність існуючих інститутів виконувати такі 
завдання. Таким чином розкручувався маховик українського 
популізму, різношерстого на рівні ідей та символів і повсякмісного 
на рівні технологій. Його поширення, що переросло в домінування, 
і, зрештою вийшло на гегемонічні позиції, стало однією (хоча, 
можливо, і не найбільш поки впізнаваною) із причин розгортання 
революційної ситуації. В той же час, без нейтралізації інститу-
ційного «паралічу» та його наслідків, без формування нової, функ-
ціональної та ефективної інституційної системи сподіватися на 
суттєву втрату популізмом його нинішніх позицій не доводиться. 

 
Висновки та пропозиції 

 

За результатами проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки. 

Потреба протидії агресивному тиску з боку Росії робить 
невідкладним завдання формулювання та реалізації політики 
національних інтересів України. Враховуючи комплексність росій-
ської загрози, така політика має враховувати не лише традиційні 
компоненти, але й всі можливі суспільні сфери, через які може 
вестися підривна діяльність проти суверенітету України. Зокрема, 
різко зростає необхідність врахування ризиків, пов’язаних із 
соціокультурними особливостями українського соціуму.  

Визначальною проблемою соціокультурної трансформації 
залишається переважання їхнього інерційного компонента над 
інноваційним. Попри масштабні потрясіння за участю значної 
частини соціуму, їхньої артикуляції політичними дискурсами як 
«революцій» («Революція на граніті» 1990 року, «Помаранчева 
революція» 2004 року, «Революція Гідності» 2013–2014 року) 
власне революційних перемін не відбувалося. 
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Фундаментальна основа неспроможності інноваційного ривка 
полягає в збереженні напряму розвитку українського соціуму в межах 
стійкої траєкторії, що задається його інституційною моделлю, 
глибоко вкоріненою в соціокультурних особливостях, взаємо-
пов’язаних з ними та ретрансльованих через них. Іншими словами, 
використовуючи мову економічної теорії, це може бути означеним як 
проблема «залежності шляху» (path-dependence) України. Проблема 
може розв’язуватися через виявлення точок «першочергово вибору», 
які зумовили глибинні соціо-культурні основи відтворюваних опор 
інституційної системи. 

Ситуація виявляється та ускладнюється в дії таких чинників: 
 домінуванні популізму в політичному та інших суспільних 

дискурсах; 
 значному розриві між формальними та неформальними 

інститутами та визначальній ролі останніх; 
 наявності в економіці та політиці своєрідного «олігархіч-

ного склерозу»; 
 відсутності досвіду конструктивної взаємодії суспільства, 

його активних груп, із обраною владою. 
Політика національних інтересів, яку актуалізує необхідність 

відповіді агресивному тиску з боку РФ, потребує врахування цих 
особливостей та обмеження їх негативних впливів. Однак на етапі 
безпосереднього силового конфлікту, який наразі відбувається на 
Донбасі, а також має продовження у спробах впливу агресора на 
внутрішній політичний процес в Україні, визначальним є вирі-
шення завдань з обмеження популізму, а також тісно пов’язаних із 
ним феноменів олігархії та корупції. 

Україна потребує концептуального оформлення національних 
інтересів та максимально можливого консенсусу в елітах та 
суспільстві щодо них.  

При цьому, варто визнати, що прийняття і застосування в 
Україні поняття «гібридна війна» може вважатися успіхом техно-
логії «гібридної війни» з боку її ініціатора, оскільки йому вдалося 
досягти фіксації на смисловому рівні своєї «невловимості» як 
агресора, а також утвердити уявлення про новий тип конфлікту, 
який не піддається комплексному регулюванню існуючих міжна-
родних інституцій та міжнародного права. 
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З огляду на це, повернення окупованої частини Донбасу в 
Україну на умовах угод «Мінська-2» є продовженням такої «гіб-
ридної війни», а не завершенням конфлікту, оскільки передбачає 
форми впливу на український суверенітет і державу. 

Формуючи свої національні інтереси, Україна має виходити з 
усвідомлення того, що відповідний тип агресивного впливу буде: 

 застосовуватися Росією щодо України ще в тривалій істо-
ричній перспективі; 
 відповідні конфлікти надто ймовірні між Росією та іншими 
її сусідами, зокрема, західними, але також і державами, що 
утворилися після розпаду СРСР; 
 «гібридний» тиск на суверенітет і державну цілісність 
України можливий і з боку інших міжнародних акторів; 
 Україна має бути готовою не лише до відбиття «гібридної» 
агресії, але й до потенційної власної активної ролі для впливу 
на агресора; 
 такий формат конфлікту передбачає гнучкий, різнома-
нітний, навіть малопередбачуваний арсенал засобів впливу на 
протилежну сторону. 
Визначаючи позицію України стосовно можливості виходу з 

протистояння з Росією, необхідно обов’язково враховувати, що 
агресія Росії проти України включно з окупацією Криму, розв’я-
зуванням військових дій на Донбасі, іншими формами силового 
тиску є не тимчасовою «геополітичною девіацією», а фактичним 
початком (можливо, стрімким каталізатором) нової (вочевидь, 
достатньо рішучої) зміни світового порядку. Немає сумніву, що 
нинішні глобальні трансформації будуть масштабнішими, ніж ті, 
що мали місце за результатами завершення «холодної війни». 

Для розв’язання зазначених вище проблем пропонується 
наступне. 

1. Розробити і на рівні вищого законодавчого органу прий-
няти консолідований документ, що пропонує концептуальне ба-
чення національних інтересів України. Можлива умовна назва – 
«Доктрина національних інтересів України». В ньому важливо 
зафіксувати як фундаментальні національні інтереси, так і націо-
нальні інтереси трансформації та розвитку, а також національні 
інтереси опору агресивній політиці РФ. 
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2. Доцільно посилити операційний потенціал категорії «націо-
нальні інтереси України» в науковому дискурсі для аналізу прик-
ладних проблем, зокрема оцінюючи можливості розв’язання конф-
лікту на Донбасі та відновлення суверенітету над Кримом; 

3. Науковий дискурс потребує переосмислення і переозначення 
явища, яке наразі позначається як «гібридна війна». Україна чи не 
першою має досвід протидії новому типу конфлікту і, відповідно, 
може пропонувати його більш збалансоване, системне, перспективне 
для юридичного регулювання в системі міжнародного права визна-
чення. Прийняття і оперування поняттям «гібридна війна» наразі стає 
контрпродуктивним для можливостей захисту національних інтересів 
України як жертви такого новітнього типу агресії; 

4. При концептуальній фіксації національних інтересів Украї-
ни і формуванні конкретних політик на їхній основі (зокрема, щодо 
вирішення конфлікту на Донбасі) варто враховувати стрімке 
зростання динаміки політичних процесів як на глобальному та 
міжнародному рівнях, так і на рівнях внутрішньополітичних. Це 
здатне суттєво впливати на конфігурацію міжнародних союзів та 
форматів взаємодії в контексті реалізації національних інтересів 
України. У зв’язку з цим вбачається, що доцільною є реалізація 
програми моніторингово-прогностичного характеру для вивчення 
внутрішньополітичної ситуації в країнах-потенційних союзниках 
України чи РФ (країни ЄС, країни НАТО, країни СНД, США, 
Японія, Китай, Корея, Австралія тощо). В рамках такої програми 
може відбуватися методичне, збалансоване інформування медіа та 
громадськості про виклики, ризики, загрози та можливості, які 
виникають у цих країнах для реалізації національних інтересів 
України як в протидії агресії РФ, так і щодо самоствердження в 
конкурентному полі новітньої гіпердинамічної світової політики. 

5. Для реалізації завдань з обмеження популізму як ключової 
проблеми, що актуалізує загрози національним інтересам, пов’я-
зані з соціокультурними аспектами українського соціуму, пропо-
нується підтримання зусиллями наукової спільноти та інституцій 
громадянського суспільства уваги до деструктивних ефектів від 
панування популістських практик, проблематизація необхідності 
деконструкції існуючої в Україні гегемонії популізму. 
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6. У цілому ж нейтралізація вразливості перед зовнішніми 
загрозами як на рівні соціокультурних інститутів, так і на рівні 
реалізації державної політики можлива через визначення основ 
розв’язання проблеми української path-dependence. Для цього цю 
проблему необхідно проблематизувати в науковому дискурсі через 
постановку питання про відновлюваність інерційного тренду 
суспільного розвитку попри масові суспільно-політичні потрясіння 
та наявні артикуляції необхідності модернізаційного ривка через 
інституційні реформи та зміни. 
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