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СЛОВО ДО ЧИТАЧА 
 

Черговий випуск «Наукових записок» Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України присвя-
чений аналізу сучасних проблем політичної науки. 

Переважна більшість статей висвітлює одну з актуальних і 
складних проблем політології – політична влада та опозиція: 
проблема взаємовідносин. 

Наявність сильної опозиції в державі свідчить про політичне 
здоров’я системи, створює умови для плюралізму ідей, цивілізо-
ваної конкуренції, забезпечує контроль за діями чиновників. 

Поряд з аналізом процесів, які відбуваються в Україні, розгля-
даються взаємовідносини влади та опозиції в Росії, Білорусі, 
Молдові, інших країнах СНД. 

Безперечний інтерес становлять статті, в яких розкриваються 
ці процеси в країнах Східної і Західної Європи. 

Оригінальними є публікації, присвячені політичним підходам 
лівої опозиції, механізмам взаємодії влади, бізнесу та опозиції. 

Поряд із тематично визначеними статтями в «Наукових 
записках» опубліковані розвідки молодих науковців з актуальних 
проблем політичної науки. 

Бібліотека Інституту за традицією інформує про наукові праці, 
які вийшли у минулому році. 

Маємо надію, що науковий збірник зацікавить науковців, 
політиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, 
хто цікавиться проблемами політичної науки. 

Редакційна колегія 
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РОЗДІЛ І.  
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН 

ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ 
 

Фелікс Рудич 
 

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ОПОЗИЦІЯ В УКРАЇНІ: 
СПРОБА ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
У пропонованій статті аналізуються проблеми взаємо-

відносин влади та опозиції в Україні. Підкреслюється важли-
вість підписання Угоди про асоціацію з ЄС, визначається 
основний напрям зовнішньополітичного вибору України. Йдеться 
також про анексію Росією Криму, загострення ситуації в 
східних областях, військову агресію з боку РФ. 

Ключові слова: влада, опозиція, Угода про асоціацію з Євро-
пейським Союзом, анексія, Крим, Росія.  

Rudich F. Political power and opposition in Ukraine: 
methodological context.In the offered article the problems of mutual 
relations of power and opposition are analysed in a country. 
Importance of signing of Agreement is underlined about Association 
from ЄС, basic direction of foreign-policy choice of Ukraine is 
determined. Speech goes also about annexation by Russia of Crimea, 
intensifying of situation in east areas, military aggression from the side 
of Russian Federation. 

Key words: power, opposition, Agreement about Association with 
European Union, annexation, Crimea, Russia. 

 
У минулому році Україна відзначила 23-тю річницю своєї 

незалежності [1]. Як зазначають експерти, 23 роки тому Україна 
була значно сильнішою, ніж зараз: у державі була розвинута 
потужна важка промисловість (вугільна, металургійна, машино-
будівна), ядерна зброя. На високому рівні було і сільське госпо-
дарство. В 1990 році наша країна була серед десяти найбільш 
розвинених держав світу. 
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За роки незалежності Україна має найменший темп приросту 
ВВП серед країн СНД і Східної Європи. За цей період держава не 
вийшла навіть на показники виробництва 1990 року. В міжнарод-
ному плані Україна проводила політику багатовекторності. 

У суспільному житті будь-якої демократичної країни стосунки 
між політичними опонентами будуються по лінії влада – опозиція.  

Влада – одна з фундаментальних засад суспільства. Вона 
виявляється скрізь, де є усталені об’єднання людей: у сім’ї, 
виробничих колективах, різних організаціях і закладах, у державі. 
Влада – це здатність системи забезпечити виконання її елементами 
прийнятих зобов’язань, спрямованих на реалізацію колективних 
цілей. За словами Бертрана Рассела, «влада може бути визначена 
як реалізація поставленої мети» [2]. 

Що стосується опозиції, то термін «опозиція», як відомо, 
визначається політичною наукою як протидія, опір певній 
політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, партія, група, 
особа, які виступають проти панівної думки уряду, системи влади, 
конституції, політичної системи в цілому [3]. У політології термін 
«опозиція» найчастіше вживається для характеристики одного з 
інститутів сучасного парламентаризму.  

Політична влада. Поняття «політична влада» ширше за 
змістом, ніж державна влада, бо порівняно самостійне значення 
мають стосунки влади з громадськими об’єднаннями, політичними 
партіями, зокрема, під час виборів чи інших масових акцій. 
Політична влада – це здатність і можливість однієї особи, групи 
людей здійснювати відповідний вплив на політичну діяльність і 
поведінку громадян та їхніх об’єднань за допомогою різноманіт-
них засобів: волі, авторитету, права, насильства. Суть політичної 
влади визначають її функції: формування політичної системи сус-
пільства; управління справами суспільства й держави; створення 
відповідного типу правління, режиму й, зрештою, державно-
політичного устрою країни. Важливим компонентом політичної 
влади є культура влади – форма соціальних відносин, які поля-
гають у обмеженні примусу й переході до застосування в 
управлінні авторитету та традицій. Культура влади ґрунтується на 
законі й авторитеті у громадян, на правовій ідеї. 
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XX сторіччя знаменувало перехід усіх західноєвропейських 
держав до практичної реалізації ідеї поділу влади відповідно до 
власних можливостей, політичних цілей та історичних традицій. 
Поділ влади – провідний механізм функціонування всіх видів 
політичної влади; характерна для демократичної держави система 
функціонування влади, згідно з якою законодавча, виконавча й 
судова влада здійснюються різними особами. Тільки узгодження 
дій усіх трьох гілок влади спроможне забезпечити функціонування 
та стабільний розвиток держави.  

Підкреслимо: у методологічному контексті принцип розподілу 
функцій влади невіддільний від визнання єдності державної влади, 
джерелом якої є народ. 

У владних структурах мають працювати обрані за конкурсом 
професіонали. Періодично слід проводити атестацію всього корпусу 
державних службовців на відповідність посадам, які вони 
обіймають. Управлінська еліта повинна мати політичну культуру, 
тобто досконало знати закони суспільно-політичного устрою, про-
фесійно застосовувати ці знання у своїй сфері, вміло налагоджувати 
взаємовідносини з колегами й на цій основі дотримуватися 
політичної коректності. 

Одна з наболілих проблем – викорінення корумпованості в 
державному апараті. Для боротьби з корупцією недостатньо, хоча 
й важливо, щоб найвищі посадові особи держави були порядними 
людьми. Небезпека таїться в їхньому оточенні. Тут непоодинокими 
є, як свідчить реальність, випадки хабарництва. Концептуальною 
основою нормативно-правових засобів боротьби з корупцією має 
бути не документування наслідків цього негативного явища, а 
створення умов, які унеможливлювали б корупційні прояви. 
Американський державний діяч Томас Джефферсон стверджував: 
«Протистояти корупції і тиранії треба до того, як вони заволодіють 
нами. Краще взагалі не пускати вовка у вівчарню, ніж сподіватися 
на те, що зумієш видерти йому зуби й кігті після того, як він туди 
увійде» [4]. Якщо тенденцію хабарництва не подолати, наслідком 
може стати становлення такого суспільного устрою, в якому навіть 
за чітко визначених повноважень різних гілок влади чесність, 
порядність і професіоналізм перестануть сприйматися як моральні 
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орієнтири соціальної поведінки, а така країна буде виведена з кола 
цивілізованих держав. 

На сучасному етапі для українського народу сильна демокра-
тична влада є нагальною потребою. Нагадаємо, Аврам Лінкольн 
стверджував, що «демократія – це влада народу, влада, яку здійснює 
народ, влада в інтересах народу» [5]. Сила демократичної влади (а 
перспектива лише за такою владою) значною мірою ґрунтується на 
довірі народу, його активній, зацікавленій участі у здійсненні 
державної політики. Для здобуття такої довіри поряд з іншими 
передумовами визначальними є дії самої держави, її владних 
структур, які мають бути етично мотивовані. Йдеться про якісні 
зміни самої держави й характеру її відносин із громадянами. Дер-
жава не є замінником моралі, вона продовжує, доповнює її. Голов-
ним «дефіцитом» української демократії є нехтування законів і 
непрацююча Конституція. Провідні статті Основного закону 
порушуються або не виконуються. Судова система залежна від 
виконавчої влади, політичних інтересів і, як наслідок, корумпована. 

Уразливим місцем демократії є і відсутність важелів впливу на 
владу, адже опозиція, експерти, органи місцевого самоврядування 
практично відсторонені від процесу розробки й прийняття владних 
рішень. 

Діяльність громадян на підтримку своєї влади є вирішальним 
соціальним ресурсом демократичної держави. В Україні поки що 
цього не сталося. Штучно створено унікальну спекулятивну й кри-
мінальну буржуазію, метою якої є не економічне зростання країни, а 
власне збагачення. За кордон вивозяться сировина та матеріали, там-
таки розміщується набутим унаслідок обкрадання народу капітал. 
Кримінальна й напівкримінальна буржуазія рветься (і не безуспішно) 
до влади. Володимир Гройсман: «Що у нас відбулося. З початку все 
було добре… Адже за всі ці роки ми побудували пострадянську 
корумповану країну. Тобто, є стійка система, яку треба зламати і 
вибудувати нову. І вона буде чинити опір і робити все для того, щоб 
зберегтися. Але вона вже непридатна для життя» [6]. 

Заміна розбалансованої системи державних інститутів доско-
налою політичною системою, моделлю чіткого розмежування 
владних повноважень, забезпечення механізму стримувань і проти-
ваг, сучасних форм безпосередньої і представницької демократії, 
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наявність офіційної опозиції – невідкладні завдання, які належить 
вирішити на сучасному етапі політичному класу, Президентові, 
Парламенту й Уряду. 

Україна є парламентсько-президентською республікою. Систе-
му державної влади за Конституцією України становлять: глава 
держави – Президент України; орган законодавчої влади – Верховна 
Рада України; органи виконавчої влади – Кабінет Міністрів, обласні 
та районні державні адміністрації і органи судової влади. 
Судочинство відповідно до Основного закону України здійснюється 
Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції. 

В Україні функціонує політична система – сукупність держав-
них та недержавних соціальних інститутів, які здійснюють владу, 
управління суспільством, регулюють відносини між громадянами, 
соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність 
суспільства, відповідний порядок у ньому. Державна влада 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 
судову. При цьому треба прагнути, щоб Президент, Парламент, 
Уряд, судова система працювали як єдине ціле. Саме главі держави 
належить визначити мету й стратегію реформ у суспільстві, 
дібрати професійні кадри, об’єднати всі владні інститути для їх 
реалізації. Глава держави повинен мати силу волі й відповідні 
ресурси, щоб це зробити. 

Основним законом України визначається й гарантується міс-
цеве самоврядування. 

Владні структури не мають права не враховувати, що останнім 
часом націонал-екстремістські сили помітно зміцнили свої позиції 
в західних регіонах і столиці України, ведуть масову пропаганду 
щодо «героїзації» ОУН – УПА, їх лідерів, що, зрештою, «загрожує 
деформацією політичного курсу, реваншем найбільш реакційних 
правонаціоналістичних сил» [7]. 

Свого часу 13 грудня 2012 р. Європарламент у резолюції щодо 
ситуації в Україні висловив занепокоєність у зв’язку з попаданням 
в український парламент ВО «Свобода»: «Расистські, анти-
семітські, ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цін-
ностям ЄС, і, враховуючи це, закликаємо продемократичні партії у 
Верховній Раді не співпрацювати і не створювати коаліцію з цією 
партією», – сказано в резолюції [8]. Як вважають політологи, – це 
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сигнал і для влади, і для виборців України (на виборах у Верховну 
Раду України в жовтні 2014 року ВО «Свобода» не подолала п’яти-
відсотковий бар’єр і не ввійшла в Парламент) і для самої партії, 
яку в Європі не сприймають, вважають неонацистською. 

Дії влади із засудження проявів націоналізму практично 
відсутні. Понад те, Верховна Рада України 9 квітня 2015 р. ухвалила 
закон про засудження комуністичного і нацистського режиму, 
прирівняла комуністів до нацистів. Народні депутати визнали воїнів 
УПА борцями за незалежність України, прирівнявши їх до ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. Володимир Фесенко: «Зараз комуністи 
вважаються ворогами, зате націоналізм реабілітовано» [9]. 

У депутатському і експертному середовищі не затихають спо-
ри про пакет декомунізаційних законів, які 15 травня підписав 
Президент. 

Головні проблеми закону про декомунізацію – неоднозначне 
ставлення громадян до цього питання. Багато вважають, що зни-
щувати історію не можна [10]. Одні зазначають, що в комуністів не 
все було погано, деякі моменти важливо зберегти і сьогодні. Інші 
впевнені, що зараз це не саме головне в країні, яка страждає від 
кризи і війни. 

Експерти: Вадим Карасьов: «У прийнятті закону особливої 
необхідності не було. Але владі треба було якось показати свою 
роботу. Оскільки нічого не вдалося зробити в економіці, влада пішла 
шляхом декомунізації і дерадянізації». Костянтин Бондаренко: «Я не 
бачу доцільності порушувати подібні гуманітарні питання. Такі 
закони не додають позитиву, а тільки несуть розбрат». Олександр 
Вілкул: «Героїзуючи УПА й ОУН, роль яких викликає суперечливу 
оцінку в суспільстві, влада знову розколола країну» [11]. 

Юристи наполягають: не можна на законодавчому рівні 
заборонити комуністичну ідеологію як таку – це суперечить 
Конституції України. 

Закон викликав багато нарікань за кордоном [12]. Ухвалення 
закону поставлять під сумнів прихильність України до принципів 
Ради Європи і ОБСЄ, вони погіршать імідж і репутацію України в 
Європі. Відзначаються суперечливі моменти: співробітництво воїнів 
УПА з підрозділами нацистської Німеччини. Президент Польщі 
Бронислав Коморовський: «Визнання УПА ускладнить польсько-
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український історичний діалог» [13]. В Ізраїлі до УПА також 
ставлення прохолодне через львівський погром 1941 року.  

Відповіді на сучасні виклики, які постали перед владою, це – 
збереження стабільності і міжнаціональної згоди, протистояння 
спробам розколоти країну за ідеологічними ознаками, відмежування 
від націоналістичних процесів, безвідкладне вирішення питань 
внутрішньої і зовнішньої політики як необхідних передумов 
утвердження України як єдиної суверенної держави. 

Стосовно опозиції. Опозиція є неодмінним компонентом, 
індикатором демократичного суспільства й правової держави. У 
політичній практиці й науці визначаються різні види й форми полі-
тичної опозиції: стосовно системи влади – лояльні та нелояльні; за 
місцем дії – парламентські й непарламентські; за способом дії – 
системні й ситуаційно орієнтовані. 

Цивілізована опозиція – це коли суперечності між більшістю й 
меншістю не ставлять під загрозу основи конституційної та право-
вої системи. У класичному розумінні цивілізована опозиція – це 
коли не тільки партія, що перемогла, визнає законність і справед-
ливість правил гри, а й партія переможена, хоч саме їй це дається 
нелегко. Зауважмо при цьому: переможена партія виходить із того, 
що в суперництві зіткнулися не сили Добра і Зла, а лише земні 
інтереси, кожен із яких – законний, і що благополуччя однієї зі 
сторін не можна досягти за рахунок кривдження іншої. Зрештою, 
політичні перемоги й поразки не є остаточними: слід потерпіти до 
наступних виборів. 

У разі, коли політична боротьба сприймається як зіткнення 
Добра і Зла, коли партія-переможниця прагне почати національну 
історію з «чистого аркуша», «переграти» її, а переможена партія 
чекає свого часу, щоб повернути рух історії у зворотному напрямі, 
така протидія, така опозиція не можуть вважатися конструктив-
ними. Характерна деталь: подібну ситуацію відбито в самій назві 
герценівського журналу «Колокол», який прибічники радикальних 
політичних сил розшифровували як «КолоКол». Б. Рубл зазначає: 
«Громадяни режимів, що демократизуються, мають почати думати 
інакше про природу політичної гри, переходити від жорсткої 
політики «хто кого» до політики, орієнтованої на компроміс і ство-
рення механізмів залучення населення в політику» [14]. 
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Отже, конструктивна опозиція має бути альтернативною, а не 
антагоністичною політиці, стратегії й тактиці панівної владної 
еліти. Наявність сильної опозиції в державі є свідченням політич-
ного здоров’я системи, створює умови для плюралізму ідей, 
здорової конкуренції, забезпечує контроль за діями чиновників. 
Юрій Загородний: «Україні потрібна сильна опозиція, яка буде 
контролювати владу, звертати увагу на недоліки і пропонувати 
реальні та ефективні реформи. Наявність сильної опозиції – 
неодмінна умова для формування чеснот, некорумпованої влади, 
яка буде діяти в інтересах народу» [15]. 

На нинішньому етапі сучасна політична наука на підставі 
аналізу інституціоналізації опозиції та її впливу на законодавчий 
процес виокремлює чотири основні моделі політичної опозиції: 

– вестмінстерська модель (поширена в Австралії, Великій 
Британії, Індії, Ірландії, Канаді, Новій Зеландії), за якої роль парла-
ментської опозиції формалізована, але на практиці опозиція мало 
впливає на вироблення політичного курсу країни; 

– французька модель, коли роль опозиції незначна і на 
практиці, й інституційно; 

– німецька модель (поширена в Німеччині, Австрії та ін.), за 
якої роль опозиції не настільки формалізована, як у вестмінстер-
ській моделі, проте традиції політичної практики та розвиненість 
інститутів громадянського суспільства дають змогу опозиції на 
практиці реально впливати на ухвалення рішень; 

– скандинавська модель (Данія, Норвегія, Швеція) характе-
ризується значно меншими правами опозиції, ніж у всіх інших 
моделях. Опозиція має право на участь у діяльності законодавчих 
комітетів та в ухваленні порядку денного. 

За роки незалежності України опозиція стала невід’ємною 
складовою політичної системи. Практично всі провідні політичні 
сили за цей час встигли побувати як при владі, так і в опозиції.  

Основним у діяльності парламентської опозиції є негативне 
ставлення до політики Президента, уряду України: несприйняття 
змісту та способів реалізації владної політики в економічній, 
соціальній та гуманітарній сферах.  

Проте ані влада, ані опозиція не знають, як покінчити з 
економічною кризою, яка стає головним гравцем в українському 
політичному просторі. 
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Тривалий час, особливо в останні два роки, міжнародна 
політика України проходила під знаком утвердження євроінтегра-
ційного курсу. Президент провів десятки закордонних візитів, 
приймав зарубіжних діячів у себе. Все йшло до того, що Україна 
стане асоційованим членом Євросоюзу. 21 листопада 2013 року, за 
сім днів до Вільнюського саміту, де передбачалося підписати 
Угоду про асоціацію Україна – ЄС, Кабінет Міністрів України 
ухвалив постанову, відповідно до якої підготовка цього важливого 
документа призупинялася. 

Постанова уряду викликала надзвичайну напругу в засобах 
масової інформації, в політичному житті країни, в Європейському 
Союзі і призвела, як показали подальші дії, до глибокої політичної 
і економічної кризи міжнародного масштабу. Одним словом, 
образно кажучи, Україна ударилася головою в лобове скло і влада 
мала дати аргументовану відповідь на питання, чому так сталося і 
як вийти із такого становища. 

Однією із причин кризи українська влада назвала небажання 
Євросоюзу компенсувати Україні втрати, яких країна зазнає після 
підписання Угоди. Головний аргумент – підписання Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом призведе до закриття сотень 
підприємств, масового безробіття і краху української економіки [16]. 

Передумовою ухвалення постанови Урядом стала аналітична 
записка за назвою «Інтеграційні ризики України», підготовлена для 
Кабінету Міністрів провідними економічними інститутами Націо-
нальної академії наук України [17]. 

Вчені-економісти в цьому документі визначили такі ризики: 
Україна не готова зараз ввійти в Європейський енергетичний ринок у 
зв’язку з високою енергозатратністю нашої економіки; вартість пере-
ходу до стандартів Євросоюзу в усіх галузях економіки, які мають 
відповідати цим стандартам, становить 160 млрд євро; в сільському 
господарстві у зв’язку з невідповідністю значної частини вітчизняної 
продукції стандартам ЄЄ імпорт цієї продукції в ЄС значно змен-
шиться, а експорт з ЄС залишиться на тому самому рівні. 

Призупинити євроінтеграцію настійно рекомендували пред-
ставники українського бізнесу. В’ячеслав Богуслаєв, президент АО 
«Мотор січ»: «Не знаю, можливо, розмови про підписання Угоди з 
Євросоюзом про асоціацію й членство – це якась політична «гра в 
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страшилки», але для науковоємких підприємств таке входження – 
це моментальна загибель» [18]. 

У підсумку, європауза стала несподіваною для величезної 
кількості українців. Попередня інформація про наміри призупинити 
підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС була відсутня. І 
хоча зі змістом цієї Угоди мало хто із тих, хто вийшов на вулицю, 
був ознайомлений, але «жити як в Європі» хочуть багато хто. Це 
одна із причин, чому люди вийшли на майдан Незалежності. 
Володимир Фесенко: «Четвертий рік президентства Януковича був 
спробою зробити геополітичний вибір. Це становило його основну 
сутність, навіть на шкоду внутрішній політиці. Значна його частина 
була присвячена спробі підписати Угоду з Євросоюзом, проте 
відповідна реакція Москви різко охолодила євроінтеграційний запал 
і призвела спочатку до різкого гальмування, а потім і до розвороту 
на новий зовнішньополітичний курс. Власне, саме це стало 
спусковим гачком для політичної кризи останніх трьох місяців, яка 
відбулася б обов’язково через наростання соціально-економічних 
проблем, але сталася саме зараз через зовнішньополітичні зигзаги. І 
тепер тільки від того, яким чином розрядиться криза, залежить 
подальший геополітичний вибір України» [19]. 

Масові протести в Україні, що почалися наприкінці листопада 
2013 року і припинилися на початку 2014 року, вимагають ґрун-
товного аналізу діяльності як владних структур, так і опозиції. 

Чим був і чим став Євромайдан. Наприкінці і на початку року 
на Євромайдані було багато емоцій і мало раціональних намірів і 
дій. Відчувалася дистанція між його учасниками і лідерами. На 
Майдані поряд із основними опозиційними політичними партіями 
(ВО «Батьківщина», Політична партія «Удар», ВО «Свобода») 
діяли ще як мінімум сім груп. 

Майдан став своєрідним штабом боротьби опозиції проти 
влади. Незважаючи на деякі розбіжності, всі групи були об’єднані 
єдиною метою: в умовах вуличних безпорядків повалити чинну в 
Україні владу.  

Психоаналітик Інна Смук: «Нині на Майдані не затишно. 
Просто відчуваєш якусь тривогу і ноги самі готові понести тебе 
подалі від цього місця. Не можуть безслідно розвіятися страх і 
ненависть, біль і смерть, які тут панували. Каміння Майдану, наче 
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губка, ввібрало в себе цей жах. Майдан хворий, Майдан треба 
лікувати. Необхідно перш за все очистити Майдан, і тоді вся 
Україна почне заспокоюватись» [20]. 15 серпня 2014 року за 
рішенням Київської державної адміністрації барикади і палатки 
Майдану були прибрані працівниками комунальних підприємств за 
активної участі киян.  

Чого вимагала опозиція? [21]. З самого початку опозиція 
вимагала підписати Угоду про асоціацію з ЄС. На честь цієї 
вимоги акцію навіть назвали Євромайданом. Згодом ця вимога 
почала забуватися. Після остаточної відмови підписати договір з 
Європою з’явилися нові вимоги: відправити уряд Миколи Азарова 
у відставку. Верховна Рада України цю пропозицію в той час не 
підтримала. Після цього вимоги розширилися. Відставка уряду, 
перевибори парламенту і Президента, звільнення затриманих за 
супротив органам правопорядку і забезпечення амністії учасникам 
Євромайдану. І головне – реформування системи влади в Україні і 
повернення до Конституції 2004 року. 

Що відповіла влада? Треба вести діалог в рамках закону. І така 
можливість у опозиції була і залишилася.  

20 лютого 2014 року народні депутати зібралися на екстрене 
засідання Верховної Ради; було прийнято постанову про припи-
нення війни і виведення силовиків із центру Києва [22]. 

У другій половині дня і в ніч на 21 лютого в Адміністрації 
Президента відбулися переговори лідерів опозиції Арсенія 
Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока з Віктором Януко-
вичем. У них взяли участь також іноземні політики – глави МЗС 
Німеччини Франк-Вальтер Штанмайєр, Польщі – Радослав 
Сікорський, представник Росії – Володимир Лукін. 

Переговори тривали майже 9 годин, парафування Угоди 
відбулося о 16-й годині 21 лютого 2014 р. Угоду підписали 
Президент України, лідери опозиції, іноземні політики за винятком 
представника Росії. 

Про що домовилися? Протягом 48 годин після підписання 
документа приймається, підписується і оприлюднюється спеціаль-
ний закон, який відновлює дію Конституції 2004 року. У Верховній 
Раді створюється коаліція і формується Уряд національної довіри. 
До вересня в країні проводиться конституційна реформа. 
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Проведення президентських виборів не пізніше грудня 2014 року. 
Прийняття нового виборчого законодавства і переформатування 
Центрвиборчкому. Усі факти насильства, які мали місце протягом 
останніх трьох місяців, розслідуються під загальним моніторингом 
влади, опозиції і Ради Європи. Влада не буде вводити надзви-
чайний стан. Сторони політичного протистояння утримуються від 
застосування силових дій. Мітингуючі протягом 24 годин повинні 
здати в органи МВС незаконну зброю. 

Народні депутати 386 голосами «за» прийняли постанову про 
повернення Конституції 2004 року. Потім депутати голосували за 
ще одну постанову, в якій говорилося, що Конституція 2004 року 
набирає чинності з дня голосування. Роботу над відповідними 
змінами до тексту Основного закону вирішили продовжувати.  

З 22 лютого 2014 року Україна із президентсько-парла-
ментської стала парламентсько-президентською республікою [23]. 
У цей самий день Верховна Рада задовольнила заяву Володимира 
Рибака про відставку. Головою Верховної Ради обрали Олександра 
Турчинова. 

На відео з’явилася заява Януковича про те, що у відставку він 
не збирається, а те, що відбувається в країні, вважає державним 
переворотом. У відповідь парламент прийняв постанову про 
самоусунення Президента від виконання обов’язків і призначив 
дострокові президентські вибори 25 травня 2014 року. Виконання 
обов’язків Президента Верховна Рада поклала на спікера парла-
менту Олександра Турчинова. Екс-президент Віктор Янукович 
залишив Україну. 

У Харкові з лікарні «Укрзалізниці» на волю на основі декри-
міналізації статті, згідно з якою вона була засуджена, вийшла Юлія 
Тимошенко.  

26 лютого після погодження з Майданом Верховна Рада 
затвердила Кабінет Міністрів. Прем’єр-міністром став Арсеній 
Яценюк, в уряд ввійшли 15 міністрів, у тому числі п’ять від ВО 
«Батьківщина», три від ВО «Свобода». Представники Донбасу в 
Уряді не представлені, що стало однією з причин загострення 
політичної ситуації в східних областях країни. На початку квітня в 
Донецькій і Луганській областях почалися масові протести із 
захопленням адміністративних приміщень. Мітингуючі виступали 
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проти влади, що прийшла внаслідок Майдану. Самопроголошені 
«Донецька» і «Луганська народні республіки». 

Ескалація конфлікту між владою і опозицією в Україні під 
постійним контролем за рубежем. 

12 – 13 квітня 2014 року Київ відвідав директор Централь-
ного розвідувального управління (США) Джон Бреннан. Після 
цього візиту в.о. Президента О. Турчинов оголосив про початок 
широкомасштабної антитерористичної операції на Південному 
Сході України з використанням збройних сил. За великим 
рахунком Вашингтону вигідно, щоб військовий конфлікт в 
Україні тривав [24]. З одного боку, це дозволяє США вести геопо-
літичні ігри проти Росії на чужій території. З іншого – для США 
дуже важливо, щоб Європейський Союз, втягнутий у цей кон-
флікт, як можна довше залишався в рецесії і не міг розвиватись. 

Що стосується Угоди про асоціацію України з ЄС. Угоду про 
Асоціацію з ЄС, її політичну частину 21 березня 2014 року підписали 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, керівник ЄС і лідери всіх 28 країн-
членів ЄС [25], а 27 червня в цьому самому складі економічну 
частину Угоди підписав обраний на той час Президент України Петро 
Порошенко. 16 вересня Угода ратифікована Верховною Радою 
України і Європарламентом. Угода про асоціацію з ЄС визначає 
євроінтеграційний курс зовнішньополітичного вибору країни. Під 
стягом ЄС починає формуватися вся державна політика в Україні. 
Стартує велика кількість реформ, які спрямовані на модернізацію 
економіки, викорінення корупції, захист прав простих громадян, 
розширення свободи ЗМІ, переорієнтацію правоохоронних органів. У 
нинішньому документі з’явився новий військовий блок реформ, який 
враховує агресію РФ проти України. Підписання Угоди про асоціацію 
відкриває для України шлях до безвізового режиму. При цьому слід 
мати на увазі, що Угода про асоціацію, якою Європейський Союз 
заманює Україну – скоріше спроба нав’язати відповідну політичну і 
фінансову політику, яка б відповідала його інтересам, ніж крок до 
побудови партнерських відносин [26]. У зв’язку з цим у майбутньому 
належить наполягати, щоб в Угоду про асоціацію був занесений 
пункт про перспективу членства України в ЄС.  

При цьому слід мати на увазі: Угоду мають ратифікувати  
28 країн членів Євросоюзу. До останнього часу ратифіковано  
18 державами. 
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Дводенний саміт «Східного партнерства», який відбувся 
наприкінці травня п.р. у Ризі, не виправдав очікувань України. По-
перше, в підсумкову Декларацію не був внесений пункт нашої 
європерспективи, по-друге, візи з ЄС залишаються. Вирішення 
цього питання відкладається мінімум на наступний рік [27]. 
Позитивним є початок реалізації зони вільної торгівлі з 2016 року, 
визнання анексією Росією Криму, надання Україні Європейським 
Союзом макрофінансової допомоги в сумі 1,8 млрд євро. 

Костянтин Бондаренко: «Формально Україна стала ближче до 
Європи, адже підписана Угода про євроінтеграцію. Але на практиці 
Європа дистанціюється від нас. У ЄС спостерігається навіть деяка 
роздратованість Україною. Європейці втомилися вимагати від нас 
реформ і не бачити їх реалізацію. Їм не подобається, що Україна 
просить допомогу, а сама нічого не робить для свого процвітання, не 
спроможна самостійно вирішувати свої проблеми» [28]. 

18 березня 2014 р. у Москві була підписана Угода про 
прийняття Криму до складу Російської Федерації [29]. Угоду 
підписали прем’єр-міністр АРК Сергій Аксьонов, спікер ВР АРК 
Володимир Константинов, народний голова Севастополя Олексій 
Чалий і президент Російської Федерації Володимир Путін. У прес-
службі Кремля повідомили, що в Криму тепер діють закони РФ. 

МЗС України: Ми не визнаємо ніколи ані так званої незалеж-
ності, ані так званої угоди про приєднання Криму до РФ. Україна 
буде вживати всіх міжнародних заходів для відновлення статус-кво. 

Захід активно відреагував на ці події. Білий дім запевнив, що 
світ ніколи не визнає законності входження Криму до РФ. 
Прийняття Криму до складу РФ суперечить нормам міжнародного 
права – заявили президент Ради ЄС Херман Ван Ромлей і глава 
Єврокомісії Жозеф Мануель Баррозу, канцлер ФРН Ангела 
Меркель, прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та інші 
високопоставлені дипломатичні представники.  

19 квітня у Женеві в штаб-квартирі ООН відбулися чотири-
сторонні переговори у форматі ЕС–США–Україна–РФ щодо 
розв’язання політичної кризи в нашій країні. У переговорах взяли 
участь глави дипломатичних відомств. 

За підсумками переговорів була схвалена Женевська заява 
стосовно кроків із деескалації напруги в Україні: всі сторони 
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зобов’язались утримуватися від будь-яких форм насильництва, 
залякування чи провокацій. «Усі незаконні збройні формування 
мають бути роззброєні, всі захоплені приміщення мають бути 
повернені законним володарям, усі незаконно захоплені вулиці і 
площі мають бути звільнені», – говориться в тексті документа [30]. 
Йдеться також про конституційну реформу, мета якої – децентра-
лізація влади, в тому числі надання регіонам права обирати свої 
законодавчі органи. Прийняті домовленості до останнього часу не 
виконуються. 

26 серпня в Мінську відбулася зустріч керівників України, 
Росії, Білорусі, Казахстану і Європейського Союзу. Були обгово-
рені стратегічні питання: звільнення полонених, як закрити кордон 
України з Росією, реалізація мирного плану Порошенка в Донбасі, 
як зменшити негативні наслідки для країн МС від ратифікації 
Україною Угоди про асоціацію з ЄС, енергетичні питання. Відбу-
лася зустріч президентів України і Росії [31]. 

На нинішньому етапі Україна повинна прагнути, з одного 
боку, «імплементувати» європейські цінності у всі сфери держави, 
а з іншого, не «побити остаточно горшки» зі східним сусідом, не 
порушити налагоджені десятиріччями виробничу кооперацію, 
сімейні і культурні зв’язки. У форматі ЄС – Росія – Україна 5 
вересня 2014 року був підписаний Мінський протокол, а 20-го 
Меморандум про його реалізацію.  

11 – 12 лютого 2015 року відбулася чергова зустріч «Мінськ – 2» 
за участю президентів РФ, Франції, канцлера ФРН, Президента 
України [32]. Режим тиші та відхід важкої зброї відбуваються з 
великими труднощами. Складно йде процес обміну полоненими і 
реалізації Закону про особливий статус Донбасу. Останнім часом 
українсько-російські відносини різко погіршилися: на Сході України 
точиться справжня війна. 

Українська політична еліта повинна усвідомити, що Росія і далі 
буде здійснювати економічний тиск, використовуючи як основний 
інструмент свої енергетичні ресурси, а Брюссель і Берлін будуть 
нарощувати політичні вимоги, прагнучи зі сторони визначити 
зручну для себе конфігурацію української влади. І справа не в тому, 
щоб вибрати між двома протилежними політичними векторами, 
здійснивши крок, який може в буквальному смислі розірвати країну. 
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Китайська газета «Бейцзін цінник бао»: «До тих пір, поки 
Україна вважає Америку і Європу своїми союзниками, в країні 
триває кровопролиття. Ані США, ані Європа не збираються 
ризикувати заради України. Навпаки, вона для них не більш ніж 
інструмент для здійснення своїх цілей. Для того, щоб подолати 
кризу, необхідно все ж спиратись на свої власні сили. Тільки так 
можна переломити ситуацію в Україні» [33]. Вихід один: Україна 
зобов’язана стати самостійним геополітичним гравцем, заклавши 
тим самим основу для успішного національного розвитку і зро-
бивши надзвичайно важливий крок щодо створення системи 
регіональної безпеки [34]. Для цього слід мати модернізовану 
економіку і сучасну армію.  

У минулому, 2014, році в Україні сформовані нові владні 
структури. 

25 травня 2014 року Україна вже в першому турі обрала 
Президентом держави Петра Порошенка. 

Президент Петро Порошенко 7 червня в парламенті виступив 
на інавгурації з програмною промовою, яка лягла в основу його 
подальшої діяльності. 

У своїй промові Президент висунув низку ініціатив для 
встановлення миру в країні. Окремі його положення перейшли в 
мінські домовленості про припинення бойових дій (вересень мину-
лого, лютий поточного року). Йдеться, зокрема, про децентра-
лізацію влади, амністію для тих, хто не здійснив особливо тяжких 
злочинів, дострокові місцеві вибори в Донбасі.  

На думку експертів, за рік, що минув, Президент значною 
мірою зміг заморозити конфлікт в Донбасі, проект реформи 
децентралізації внесено в парламент, збільшено кількість збройних 
сил України до 250 тисяч осіб, більш-менш успішно йдуть пере-
говори з західними партнерами [35]. 

Очевидно, що об’єктивні труднощі, з якими довелося зіткну-
тись Петру Порошенко в перший рік свого президентства, дають 
підстави для деякої поблажливості в оцінці його роботи. Проте час 
авансів пройшов. Настав час виконувати обіцянки. 

При цьому Президенту слід більш зважено підійти до вирішен-
ня ідеологічних питань. Відмова від Дня захисника Вітчизни  
23 лютого і прив’язка Дня захисника України до дати заснування 
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УПА, також як і закон про тотожність комуністичного і нацист-
ського режимів неоднозначно сприйняті в суспільстві [36]. 

Позачергові вибори у Верховну Раду України VІІІ скликання 
за змішаною системою відбулися 26 жовтня 2014 року. У виборах 
взяли участь понад 60 відсотків українських громадян. П’яти 
відсотковий бар’єр подолали політичні партії «Народний фронт», 
«Блок Петра Порошенка», «Самопоміч», «Опозиційний блок», 
«Радикальна партія» і ВО «Батьківщина». 

Своє перше засідання Верховна Рада України провела  
27 листопада. Головою Верховної Ради України обрано Володи-
мира Гройсмана. Затверджено коаліційну угоду, на 73 сторінках 
якої визначені реформи у 17 сферах життя.  

Прем’єр-міністром Кабінету Міністрів України обрано Арсенія 
Яценюка. 2 грудня Парламент затвердив склад нового Уряду. Із 
двадцяти членів Уряду посаду зберегли Прем’єр-міністр і п’ять 
міністрів: внутрішніх справ – Арсен Аваков, юстиції – Павло 
Петренко, освіти – Сергій Квіт, оборони – Степан Полторак і 
закордонних справ – Павло Клімкін. 

З грудня Президент Порошенко офіційно включив у склад 
Кабінету Міністрів України трьох іноземців, надавши їм перед цим 
українське громадянство [37]. Прихід в Уряд іноземних громадян 
сприймається в суспільстві неоднозначно. 

На черговому засіданні Парламент обрав першим заступником 
Голови Верховної Ради України Андрія Парубія і заступником 
Оксану Сироїд. До речі, вона стала першою жінкою в президії за 
всю історію незалежної України. 

31 березня п. р. опозиція презентувала тіньовий уряд на чолі з 
екс-віце-прем’єром з Євро-2012 Борисом Колесниковим [38]. За 
всю історію незалежності такий Кабмін – шостий. За кордоном 
єдина країна (Велика Британія), в якій опозиційний уряд має 
офіційний статус, визначений законом. Борис Колесников, чотири 
«віце-прем’єри і дванадцять міністрів» будуть займатися виводом 
країни з кризи і соціальним захистом населення. Пріоритет роботи 
опозиціонерів – розв’язання проблеми Донбасу, підготовка 
проекту змін у створену Конституцію. 

Наявність сильної опозиції в державі є ознакою політичного 
здоров’я системи. «Владі ж, яка не має впливової опозиції, нічого 
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не заважає діяти всупереч закону і здоровому глузду» [39]. І ще: 
«Рано чи пізно ми обов’язково побудуємо європейську державу, 
яка турбується не про чиновника, а про людину. Така держава ще 
не з’явилась, її треба будувати з нуля» [40]. 

29 грудня 2014 року Верховна Рада України 233 голосами «за» 
затвердила Державний бюджет країни на 2015 рік [41]. Національ-
ний ВВП становитиме 1,72 трлн грн – порівняно з минулим роком 
1,5 трлн грн. Прибутки – 475,2 млрд грн, витрати 527,2 млрд грн, 
дефіцит – 52 млрд грн. Спад реальної економіки – 4,3 відсотка. 

Уперше в історії незалежної України Кабінет Міністрів виді-
лив безпрецедентну суму на оборону країни в межах 5 відсотків 
ВВП, або 90 млрд грн.  

Вводиться 20-відсотковий податок на надприбутки олігархів, а 
також контроль за трансферним ціноутворенням (трансфер-переказ 
іноземної валюти із однієї країни в іншу), що не дозволить 
останнім утворювати прибуток в офшорних зонах. 

Будуть оподатковуватися квартири від 60 кв. м. і будинки від 
120 кв.м., а також пенсії понад 3600 грн. Передбачається різке 
зростання тарифів на комунальні платежі, обмеження безкоштов-
ного проїзду у громадському транспорті. 

Суттєво скоротиться штат (на 20 відсотків) і фінансування 
органів державної влади. Максимальний розмір заробітної плати 
для державних службовців не буде перевищувати 9–12 тисяч грн. 

Уряд вніс на розгляд парламенту план своєї діяльності на 
2015–2016 роки [42]. Україна має стати європейською державою, 
бути членом Європейського Союзу. Європейському шляху України 
заважає російська військова, економічна і інформаційна агресія, 
знищення промінфраструктури Донбасу і втрата Криму, енерге-
тична залежність від Росії, падіння промислового виробництва 
ВВП, пуста казна і девальвація гривні. 

Програма передбачає здійснення децентралізації управління, 
передачу повноважень місцевим органам, з одночасним покладан-
ням на них відповідальності за рівень життя в регіоні, удосконален-
ня податкової системи, зміна податкового і бюджетного кодексів, 
приватизація 1200 підприємств із 1500, які залишилися в державній 
власності, введення в промисловість 15 тисяч нових європейських 
стандартів, створення національного антикорупційного бюро і 
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Національної комісії з питань протидії корупції, перехід від безкош-
товної медицини до страхової, відмова від позаблокового статусу і 
впровадження стандартів НАТО (перехід на нові системи озброєння, 
стратегію і тактику військових дій, реорганізація структури армії) 
збільшення з 2015 року витрат на оборону.  

На думку експертів, звіт Кабінету Міністрів реалістичний, 
проте ключові реформи, пов’язані з економічним розвитком, не 
реалізовані через відсутність науково обґрунтованої програми, гро-
шей і кваліфікованих виконавців. Дмитро Фірташ, голова Федерації 
роботодавців: «На жаль, уряд за рік жодного разу не зустрівся і не 
поговорив ані з бізнесом. Ані за напрямами, ані взагалі з Федера-
цією, ані з профспілками. Вони закрилися самі в собі, вели свою 
програму. Ось ця програма й довела їх до того стану, де вони зараз 
нам розповідають, що буде дефолт. 

Сьогодні дуже важливо говорити з великими підприємцями і 
домовлятися про те, щоб вони підставили плече. Подумати, щоб 
вони взяли на себе більше навантаження, при тому, що їм самим 
важко. Тільки так ми зможемо оживити економіку» [43]. І головне: 
без миру в країні рухатися далі не реально. 
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Анатолій Пахарєв 
 

ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ ЛІВОЇ ОПОЗИЦІЇ:  
ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ 

 
Розглядається проблема консолідації лідерів лівих політичних 

партій України в умовах державної незалежності і опозиційних 
дій на користь трудящих мас. У роботі простежується вплив 
лідерів лівої опозиції на політичні процеси в країні в умовах 
парламентських та президентських виборів, здійснюється спроба 
виявити фактори зниження цього впливу від виборів до виборів. 
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Paharev A. Political laders of left opposition: problems of 
consolidation. In the article we discuss the problem of consolidation 
of left-wing political parties of Ukraine in conditions of independent 
statehood as well as the aspect of opposition’s actions in favor of 
workers. In our research we observe the impact of left-wing leaders 
on political processes in the country in conditions of parliament and 
president elections in the period of independent statehood. What is 
more, we try to reveal the factors of this impact’s decrease from 
election to election. 

Key words: political leader, left-wing opposition movement, 
consolidation, parliament and president elections. 

 
Наявність опозиційних партій та організацій у суспільстві є 

невід’ємною ознакою демократії, яка пов’язана з процесом фор-
мування, становлення та подальшого розвитку політичної системи. 
Зміст цієї статті є продовженням аналізу ролі та місця лівої 
опозиції в політичному процесі сучасної України, що відповідає 
плановій темі відділу теоретичних і прикладних проблем політо-
логії. Попередня стаття, присвячена програмним положенням та 
політичній діяльності впливових лівих українських партій, 
надрукована в «Наукових записках» №2 за 2014 рік.  

В абсолютної більшості держав так званої усталеної демократії 
(особливо – в двопартійних системах) провідні партії відрізняються 
лише тактикою управління (консерватори або ліберали), зберігаючи 
соціально-економічний та внутрішньополітичний стан у державі. 
Таким чином, можна дійти висновку, що опозиційність у цих 
країнах має зовнішньо пропагандистське забарвлення. 

Політична боротьба в умовах владного панування буржуазії не 
обмежувалася внутрішньополітичними конфліктами між різними 
буржуазними кланами. З другої половини ХІХ століття на політичну 
арену висувається лівий пролетарський опозиційний рух, який 
створювався та формувався внаслідок гострої класової боротьби між 
пролетаріатом і буржуазією. Ідеологічною основою лівого руху 
стала марксистська теорія, а організаційним утіленням – утворення 
соціал-демократичних та комуністичних партій. 
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Лівий опозиційний рух став головною рушійною силою 
пролетарських революцій, початок яким поклала Паризька комуна, 
а головні революційні події припадають на початок ХХ ст., коли 
пролетарські революції відбулися в Росії, Німеччині (Баварія) та 
Угорщині. Теоретиками революцій пролетаріату були К. Маркс, 
Ф. Енгельс, В. І. Ленін та інші інтелектуали лівої опозиції. Класова 
боротьба трудящих мас формувала політичних лідерів лівого 
напряму, які ставали вождями революційних партій та рухів. До 
плеяди таких лідерів належать: Вільгельм і Карл Лібкнехти, Курт 
Ейснер, Ернст Тельман (Німеччина), Бела Кун (Угорщина), 
Г. Плеханов, В. Ленін (Росія), Антоніо Грамши, Пальміро Тальятті 
(Італія), Марис Торез (Франція), Георгій Димитров (Болгарія), Мао 
Цзедун (Китай) та інші. 

Зростанню політичної ваги та авторитету лідерів лівого руху 
сприяли об’єктивні і суб’єктивні фактори, серед яких на першому 
місті був успіх російських більшовиків, які здійснили переможну 
пролетарську революцію в жовтні 1917 року і побудували першу в 
світі соціалістичну державу, яка стала могутнім оплотом світового 
лівого революційного руху. Утворення і діяльність 3-го 
Комуністичного інтернаціоналу (1919–1943 рр.) надавали досить 
ефективні можливості лідерам формувати спільну політику в 
боротьбі за права трудящих та протистояння фашизму. 

Розвал СРСР значно послабив міжнародний комуністичний 
рух і помітно обмежив діяльність його лідерів. 

Багатопартійність у колишніх радянських республіках, які стали 
самостійними державами після серпневих подій 1991 р., формувалася 
в основному за досвідом західних демократій, хоча в кожній новій 
країні цей процес мав окремі національні риси. Шляхи створення і 
функціонування політичних партій на пострадянському просторі 
відповідали історичним традиціям далекого минулого або ступеню 
політичної зрілості та культури ініціативних угруповань, які домага-
лися влади. Розвал Радянського Союзу та єдиної правлячої партії 
КПРС сприяли утворенню політичних партій з-поміж колишніх кому-
ністів, дисидентів, представників закордонних еміграційних центрів 
та лібералів, які виявляли владні амбіції. У більшості пострадянських 
країн були створені домінуючі політичні партії на чолі з впливовими, 
часто досить харизматичними лідерами або добре організаційно-
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ідеологічними угрупованнями політичних еліт. В окремих пострадян-
ських країнах комуністичні партії були заборонені або помітно 
змінили власні ідейно-політичні програмні положення. 

Проблема авторитетного партійного лідера притаманна будь-якій 
політичній системі, хоча більшість буржуазних ідеологів цей факт 
намагається заперечувати або замовчувати. Але історичний досвід 
новітнього часу свідчить, що в періоди гострих соціально-економіч-
них та внутрішньополітичних криз, світових та локальних війн саме 
авторитетні партійні лідери досить успішно розв’язували проблеми 
власних суспільств. Відомо, що коли в подібних ситуаціях не з’явля-
лися яскраві лідерські постаті, а влада опинялася в руках бездарних 
політиків або авантюристів, суспільно-державні проблеми не тільки 
заганялися в глухий кут, але й завершувалися повним крахом. 

Становлення української багатопартійності та появлення 
численних партійних лідерів, які мали претензії стати загально-
національними, відбувалося в суперечливому стані. Пануюча КПУ, 
чисельність якої перевищувала 3 мільйони членів, в умовах 
серпневих подій 1991 р. розвалилася за декілька днів. Більшість 
депутатів-комуністів на чолі з Головою Верховної Ради, вчорашнім 
другим секретарем ЦК КПУ Леонідом Кравчуком, вийшли з лав 
партії, а 30 серпня прийняли рішення про заборону Компартії 
України [8, с.223]. 

Політичний процес в Україні після розвалу Радянського Союзу 
мав досить суперечливий характер. З одного боку, з’являлися і 
набували статусу легальності численні політичні угруповання, які 
проголошували себе політичними партіями національного та 
національно-демократичного спрямування, а з іншого боку, ці нові 
суб’єкти внутрішньої політики країни відрізнялися надзвичайно 
низьким рівнем організаційної здатності та вульгарно-примітивною 
ідеологією. Більш-менш організаційно-ідеологічна ситуація була 
прийнятною в нових політичних партіях, які формувалися колишні-
ми комуністами на підґрунті партійних платформ часів горбачов-
ської «перебудови». Восени 1991 р. були створені дві ліві партії – 
Соціалістична партія України (СПУ) і Селянська партія України 
(Сел.ПУ), – основний загал членів яких становили заборонені 
комуністи. Лідером СПУ став Олександр Мороз – колишній 
секретар Київського обкому КПУ. 
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Ініціатором утворення СелПУ був відомий радянський 
політичний діяч, який у 1992 р. працював міністром сільського 
господарства – Олександр Ткаченко. Організаційною основою 
партії стала Селянська спілка України. Але фактичний фундатор 
нової селянської партійної структури не міг її очолити, 
обіймаючи на той час міністерську посаду. На першому з’їзді 
СелПУ (січень 1992 р.) лідером було обрано депутата Верховної 
Ради України, директора радгоспу з Херсонщини – Сергія Дов-
ганя. СПУ і СелПУ визначилися як опозиційні партійні структури 
до нової влади [8, с.190, 264, 472, 491]. 

У жовтні 1993 р. після тривалої і досить гострої внутрішньо-
політичної боротьби була відроджена Комуністична партія України, 
яку зареєстрував Мін’юст Україні на основі відміни незаконної 
заборони цієї партії в серпні 1991 р. Лідером КПУ було обрано 
Петра Миколайовича Симоненка, який очолює керівництво партії до 
цього часу. КПУ з самого початку своєї діяльності після відро-
дження виступає опозиційною структурою до влади, а її програмні 
вимоги коригуються з умовами внутрішнього і зовнішнього розвит-
ку українського суспільства, спираючись на сподівання широких 
трудящих мас. Послідовна соціально-економічна і політична позиція 
КПУ та її лідера висунула партію на авангардну роль у лівому русі 
держави, а її депутатська фракція неухильно зростала в парламенті 
до 2002 року [8, с.226–228, 478]. 

3 липня 1996 р. у політичному процесі України з’явилася і в 
початкові роки діяльності відігравала помітну політичну роль у 
внутрішньополітичному житті республіки нова ліворадикальна 
партія – Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ) на чолі 
з Наталією Вітренко. Партія була створена внаслідок конфлікту і 
розколу в керівництві Соціалістичної партії. Н. Вітренко, В. Мар-
ченко та інші колишні представники керівних органів СПУ 
виступили проти деяких дрібнобуржуазних положень програми 
соціалістів і його лідера О. Мороза.  

Лідер ПСПУ Наталія Михайлівна Вітренко до 2002 р. очо-
лювала парламентську фракцію, (на подальших парламентських 
виборах партія не потрапляла до складу вищого законодавчого 
органу країни, не долаючи необхідний виборчий бар’єр), двічі була 
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кандидатом у Президенти України (у 1999, 2004 рр.), посідаючи 
четверте і п’яте місце у першому турі голосування [8, с.149]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що партійні лідери 
впливових лівих політичних організацій у початкові часи україн-
ської державної незалежності формували свої програмні вимоги та 
власну політичну поведінку, спираючись на гострі соціальні та 
внутрішньополітичні кризові проблеми суспільства, які виявлялися 
в настрої більшості населення. Але слід зауважити, що сприятливі 
для лівого руху внутрішні умови не були використані для ство-
рення єдиного та монолітного опозиційного фронту в боротьбі за 
соціальні та політичні права трудящих мас. Основною причиною 
цієї ситуації став суб’єктивний фактор: небажання та нездатність 
лівих партійних лідерів рухатися шляхом консолідації. 

Лідери нових лівих партійних структур, з одного боку, мали 
схожі політико-біографічні якості, які формувалися в умовах КПУ 
радянських часів, а з іншого боку, здобували політичні погляди, які 
коливалися між ортодоксальним марксизмом та сучасною захід-
ною соціал-демократією, що породжувало політичні розбіжності і 
гальмувало процес консолідації. 

Як свідчать підсумки політичної боротьби та розвиток україн-
ського внутрішньополітичного процесу, після серпня 1991 р. 
керівництво лівих політичних партій зробило певний успіх у 
завоюванні впливу на населення у виборчих парламентських 
кампаніях 1994, 1998 рр. та президентських виборах 1999 р., що 
свідчило про розширення соціальної бази лівого руху. Але неузго-
дженість лідерів лівих партій у спільних діях у боротьбі за владу 
зводила нанівець впливові завоювання серед значної частини 
українського електорату [9, с.227]. 

Сучасна політична наука має потужний теоретико-методоло-
гічний пласт концептуальних робіт, присвячених дослідженню 
проблем політичного лідерства. У теоретичних працях М. Вебера, 
Г. Спенсера, Г. Лебона, Ж. Блонделя, М. Херманн, Р. Стогділа, 
К. Ходжкінсона, Е. Богардуса, О. Панаріна, Є. Кудряшової, Д. Вид-
ріна і багатьох інших авторів визначені теоретичні основи 
політичного лідерства: феномен та концепції лідерства, типологія і 
стилі лідерського управління суспільством і суспільно-політичними 
процесами. Так, відома сучасна американська політолог Маргарет 
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Херманн, визначаючи важливість політичних переконань, особли-
вості стилю управління, мотивації та вміння витримувати тиски з 
боку опонентів, особливу увагу приділяє біографічним даним, які 
стали причиною формування та становлення лідерських якостей 
політика [3, с.81–131]. 

Усі керівники впливових лівих партій часів української 
державної незалежності вийшли з лав КПРС, але досвід органі-
заційно-партійного управління мали не всі. Розгляд сучасного 
політичного статусу лідерів лівих партій має сенс проаналізувати у 
поєднанні з їх біографічними даними радянських часів. 

Лідер Компартії України Петро Миколайович Симоненко 
народився у серпні 1952 р. в Донецьку. У 1974 р. закінчив 
Донецький політехнічний інститут за фахом гірничого інженера-
електромеханіка. У 1991 р. захистив диплом політолога у Київ-
ському інституті політології і соціального управління. У 1974–
1975 рр. працював конструктором проектного інституту 
«Дандіпровуглемаш». З 1975–1988 рр. – на комсомольській 
роботі, де пройшов шлях від секретаря міськкому і секретаря 
Донецького обкому до секретаря ЦК ЛКСМУ. У 1988–1991 рр. на 
партійній роботі: перший секретар Маріупольського міськкому 
КПУ; секретар з ідеологічної роботи, другий і перший секретар 
Донецького обкому. Після заборони КПУ працював заступником 
директора об’єднання «Укрвугіллямаш». Зробив вагомий внесок 
у процес відродження Компартії України після незаконної 
заборони в серпні 1991 р. На початку 1993 р. обраний першим 
секретарем Донецького обкому, а в червні того ж року на з’їзді – 
першим секретарем ЦК КПУ, посаду якого зберігає дотепер. У 
1994–2014 рр. депутат Верховної Ради України, в складі якої 
очолював фракцію комуністів, входив до парламентських коміте-
тів з питань правової реформи та політики, з питань культури і 
духовності, був членом парламентської делегації в Парламент-
ській асамблеї Ради Європи і Міжпарламентської асамблеї 
держав-учасниць СНД [4, с.664]. 

Керівник Соціалістичної партії України Олександр Олександро-
вич Мороз народився у селі Буда Таращанського району на 
Київщині. У 1965 р. закінчив Українську сільськогосподарську 
академію за фахом інженера-механіка. У 1983 р. закінчив Київську 
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вищу партійну школу. Трудову діяльність розпочав інженером 
сільгосптехніки на Житомирщині. Впродовж 1965–1966 рр. 
проходив службу в армії. Після звільнення у запас працював 
викладачем і завідувачем відділення Таращанського радгоспу техні-
куму. У 1974–1976 рр. – на інженерних посадах у Київському об’єд-
нанні «Сільгосптехніка». З 1976 р. перебував на партійній роботі: 
працював завідувачем сектору, заступником завідувача відділу 
Київського обкому КПУ, першим секретарем партійних комітетів 
обласних організацій та установ Київщини. В умовах заборони КПУ 
був ініціатором і організатором створення Соціалістичної партії, 
лідером якої залишається і сьогодні. У 1996–2007 рр. – народний 
депутат України. У складі українського парламенту був заступни-
ком голови комісії з питань агропромислового комплексу, двічі 
обирався спікером Верховної Ради (1994–1998, 2006–2007 рр.), 
головою Комітету Верховної Ради з питань агропромислового 
комплексу та земельних відносин (1998–2000 рр.) [4, с.467]. 

Ініціатор створення Селянської партії України Олександр 
Миколайович Ткаченко народився у березні 1939 р. в місті Шпола 
Черкаської області. У 1963 р. закінчив Білоцерківський сільсько-
господарський інститут за спеціальністю «вчений агроном» і Вищу 
партійну школу при ЦК КПРС. З 1966 р. – на комсомольській 
роботі (перший секретар Таращанського райкому комсомолу). З 
1970 р. – на партійній роботі: зав. відділу, секретар, перший секре-
тар Таращанського райкому, інспектор ЦК КПУ. У 1982–1985 рр. – 
голова виконкому Тернопільської обласної ради. З 1985 р. 
переходить працювати в уряд УРСР: міністр сільського господар-
ства, перший заступник і голова Держагропрому. Після серпневих 
подій 1991 р. працював близько року знову міністром сільського 
господарства. У 1994–2007 рр. депутат Верховної Ради України: 
перший заступник спікера парламенту, а у 1998–2000 рр. – Голова 
Верховної Ради. Одночасно у 1996–2001 рр. був заступником 
голови СелПУ. У листопаді 2001 р. перейшов до лав КПУ, де став 
членом президії Компартії України [4, с.713]. 

Лідер Селянської партії України Сергій Васильович Довгань 
народився у березні 1952 р. в селі Токарівка Білозерського району 
Херсонської області. У 1974 р. закінчив Херсонський сільськогос-
подарський інститут ім. О. Цюрупи за спеціальністю агроном. 
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Кандидат сільськогосподарських наук (1995 р.), доктор сільсько-
господарських наук (2010 р.), заслужений працівник сільського 
господарства України. Близько 22 років працював у сільськогос-
подарській сфері на Херсонщині на посадах агронома, головного 
агронома, директора низки радгоспів. Обирався народним 
депутатом ІІ-ІІІ-IV i V скликань Верховної Ради України. Голова 
СелПУ у 1992–2003 рр. і з 2011 р. У парламенті очолював 
фракцію партії, був членом Комітету з питань фінансів і 
банківської діяльності. З 2003 р. перейшов на державну службу. 
Працював першим заступником міністра охорони навколишнього 
природного середовища, першим заступником міністра аграрної 
політики України, головою Херсонської облдержадміністрації. З 
2011 р. знову очолює керівництво СелПУ. Спробу злитися зі СПУ 
у 2012 р. Мін’юст України заборонив [8, с.190]. 

Голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія 
Михайлівна Вітренко народилася у грудні 1951 р. в Києві. У 1973 р. 
закінчила Київський інститут народного господарства за спеціаль-
ністю «статистика», доктор економічних наук. Працювала на різних 
посадах у Держплані УРСР, в Академії наук України, на виклада-
цькій роботі. У 1995–2002 рр. – народний депутат України. До 
квітня 1996 р. входила в політраду СПУ і була редактором теоре-
тичного журналу соціалістів «Вибір». Після розриву з керівництвом 
СПУ вийшла з лав цієї партії і разом зі своїми прибічниками 
заснувала ПСПУ. В парламенті України очолювала фракцію прогре-
сивних соціалістів. Серед лідерів лівих партій має найбільш яскраві 
харизматичні якості [8, с.149]. 

Таким чином, аналізуючи біографічні дані лідерів впливових 
лівих партій сучасної України, можна дійти висновку, що троє з них 
(П. Симоненко, О. Ткаченко і О. Мороз) мали попередній солідний 
досвід організаційно-керівної партійної роботи. За плечима 
С. Довганя вагома господарська керівна робота. Н. Вітренко фор-
мувалася у науковій сфері. Всі ліві лідери одержали солідний досвід 
парламентської боротьби, в тому числі на різних парламентських 
керівних посадах у роки незалежності. 

Ейфорія перших місяців державної незалежності дуже швидко 
змінилася масовим розчаруванням, викликаним гострою соціально-
економічною кризою в українському суспільстві, коли абсолютна 
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більшість громадян на власній долі відчули, що таке безробіття, 
шалені борги з пенсій та зарплат, ліквідація усіх інститутів 
соціального захисту. В промислово-економічній сфері розпочалася 
широка приватизація, коли вчорашні тіньовики та спритні представ-
ники колишньої радянської бюрократії захоплювали й розтягували 
загальнонародне майно, формуючи майбутні олігархічні клани, які 
незабаром стали своєрідним компасом внутрішньополітичного 
життя і зовнішньої політики нової Української держави. 

Таким чином, можна констатувати, що початковий процес 
дикої капіталізації українського суспільства сприяв різкому полі-
вінню настроїв широких трудящих мас, в яких у наявності були 
не стільки ностальгічні мотиви з радянським минулим, скільки 
палке бажання соціальної та правової справедливості. Лідери 
лівих політичних партій досить активно використовували 
внутрішньополітичні настрої народу як у власних політичних 
напрямах діяльності, так і в програмних документах власних 
політичних структур.  

Політичні програми лівих партій, особливо їх соціально-
економічні блоки, були здебільшого привабливими для трудящих, 
а окремі розбіжності в питаннях тактики не дуже турбували 
простих людей [2, с.69–75, 76, 139–144, 222–226]. 

Результати парламентських та президентських виборів 1990-х – 
початку 2000-х років свідчать про значну підтримку лівих партій з 
боку українського електорату. В парламентських виборах – це об-
рання народними депутатами лівих у таких кількостях, які надавали 
можливість формувати власні фракції. В президентських виборах – 
це визначення серйозних конкурентів на вищу державну посаду. 

Лідери лівих партій, будучи народними депутатами України, 
набули позитивного досвіду не тільки парламентаризму, а й 
сучасної політичної боротьби в умовах буржуазної демократії. 
Складна соціально-економічна ситуація в країні дозволяла лівим 
завойовувати вагому частку депутатських мандатів, що надавало 
можливість формувати і очолювати парламентські фракції, очолю-
вати парламентські комітети та комісії, входити до керівних органів 
Верховної Ради. Українські виборці, які підтримували соціальні 
програми лівих партій – а ці програми були в основному націлені на 
соціальний захист трудящих – сподівалися, що ліві депутати-
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парламентарі здатні створити єдину опозицію для розв’язання 
гострих соціальних проблем в умовах кризової ситуації на користь 
народу. Звичайно, тактичні розбіжності політичних програм лівих 
партій мало цікавили простих людей. Вони очікували консолідо-
ваних вчинків лівих парламентських фракцій з соціального захисту 
народних мас. 

На жаль, згуртованої лівої опозиції в парламенті не відбулося, 
що поступово знижувало авторитет і вплив лівих партій в україн-
ському суспільстві, а це відбивалося на результатах парламентських 
виборів, на яких ліві неухильно втрачали депутатську присутність. 
Ці втрати вимірювалися не тільки скороченням чисельності фракцій, 
а й непроходженням цілих вчорашніх парламентських партій до 
складу Верховної Ради України. 

Сучасні українські політологи намагаються аналізувати харак-
тер і результати виборчих процесів, а також причини зниження 
впливу лівих партій на вітчизняний електорат. У цих роботах немає 
єдиної точки зору, а головне – достатньо об’єктивного аналізу. Деякі 
фахівці вважають, що є тільки об’єктивні фактори: неухильне 
скорочення виборців середнього і похилого віку, які виховувалися в 
умовах радянського періоду і найбільш ностальгують за минулим. Є 
і такі аналітики, які ігнорують кризові наслідки сучасної діяльності. 
На нашу думку, у наявності є як об’єктивні фактори (вікові зміни 
електорату, соціальні біди більшості населення і т. інш.), так і 
суб’єктивні: небажання лідерів лівих партій створити єдиний лівий 
фронт на благо соціального захисту народу. Міжпартійні та 
внутрішньопартійні чвари, розколи в керівництві, створення нових 
менш впливових партій та інша організаційна боротьба суттєво 
скорочували симпатії українського електорату, а природне розча-
рування в розрізненій діяльності лівих парламентських фракцій 
зменшували їх присутність у вищому законодавчому органі держави 
від виборів до виборів [8, с.460, 475, 495; 5, с.185]. 

Правда, тимчасова консолідація лідерів лівих парламентських 
фракцій інколи відбувалася, коли треба було вирішувати питання 
керівних посад у Верховній Раді. Так, за підтримки депутатів-
комуністів лідер СПУ Олександр Мороз двічі обирався Головою 
українського парламенту (1994–1998 рр., 2004–2007 рр.). Одно-
стайна підтримка депутатів фракції КПУ і СПУ дозволила обрати 
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спікером парламенту у 1998 р. представника керівництва СелПУ 
Олександра Ткаченка. За підтримки усіх лівих фракцій заступни-
ком Голови Верховної Ради України обирався комуніст Адам 
Мартинюк. Певна консолідація лівих фракцій відчувалася також 
під час розподілу керівних посад у парламентських комітетах і 
комісіях. Але всі ці приклади консолідації пов’язані з внутрішньо-
парламентською боротьбою за керівні посади і не втілювалися в 
консолідовані соціальні проекти на користь трудящих.  

Присутність лівих впливових партій в українському парла-
менті часів державної незалежності не тільки підтверджувала їх 
певний авторитет серед виборців, а й підвищувала політичну вагу 
партійних лідерів. Так, за часи незалежності відбувалися сім 
перевиборчих парламентських кампаній, з них дві позачергові – у 
2007 і 2014 роках. Але кількість народних депутатів, які репрезен-
тували лівих, після 1998 р. неухильно зменшувалася в умовах 
браку консолідації.  

Парламентські вибори 1994 р. дозволили лівим партіям 
одержати 132 депутатські мандати (99 – комуністи, 19 – соціалісти, 
14 – СелПУ). Вибори 1998 р. були найбільш ефективними для 
лівих партій, коли до складу Верховної Ради пройшли 173 лівих 
депутатів (близько 40 відсотків депутатського корпусу): 122 – 
комуністи, 35 – блок соціалістів і СелПУ; 16 – прогресивні 
соціалісти. На парламентських виборах 2002 р. ліві одержали вже 
85 депутатських міст: 65 – комуністи і 20 соціалісти, а представ-
ники СелПУ і ПСПУ опинилися поза межами парламенту. Парла-
ментські вибори 2006 р., які проводилися внаслідок «помаранчевої 
революції», скоротили кількість лівих парламентарів до 61 (21 – 
комуніст і 40 – соціалісти). На позачергових виборах 2007 р. до 
парламенту потрапило лише 27 депутатів-комуністів. Соціа-
лістична партія була усунена з активного політичного процесу. 
Парламентські вибори 2012 р. надали 32 депутатські мандати 
комуністам, а вже позачергові парламентські вибори 2014 р., які 
проводилися в умовах громадянської війни на Донбасі і після 
втрати Криму, де комуністи мали найбільшу кількість своїх при-
бічників, залишили поза межами парламенту і КПУ. Таким чином, 
можна стверджувати, що ліва опозиція опинилася нездатною 
консолідувати власні можливості для розв’язання гострих 
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соціально-економічних проблем трудящих мас, а її лідери часто 
послуговувалися помилковими тактичними заходами та власними 
амбіціями [5; 6; 7; 8]. 

Звичайно, політичний авторитет і вплив партійних лідерів 
багато в чому вимірюється участю в президентських виборах, коли 
вирішується доля головної загальнонаціональної посади в країні. В 
українських президентських виборах брали участь керівники лівих 
партій Петро Симоненко (КПУ), Олександр Мороз (СПУ) та 
Наталія Вітренко (ПСПУ).  

Зважаючи на те, що в Україні часів державної незалежності не 
з’явився сильний та авторитетний лідер загальнонаціонального 
ґатунку, всі президентські вибори проходили в два тури. Після 
результатів другого туру визначалася фігура Глави держави. Лідери 
лівих партій, учасники президентських перегонів, завойовували 
часто-густо високі місця після першого туру голосування, але 
потрапили до другого туру виборів лише одного разу – у 1999 році. 

Вибори Президента України 1999 р. проходили в умовах 
загостреної соціально-економічної ситуації, коли до внутрішньо-
української додалася світова фінансово-економічна криза, а 
близько 40% українців опинилися за межею злиденності. 
Фактично економічні досягнення Президента Л. Кучми зводилися 
до формування олігархічних кланів, які створювалися та багатіли 
за рахунок привласнення державної власності. Різке зниження 
соціального стану більшості населення сприяло полівінню 
поглядів значної частини виборців, що давало реальні шанси 
кандидатам лівих партій на успіх.  

Соціально-економічна криза, вагома присутність представників 
лівих партій в українському парламенті, а також значне зростання 
противників президентської політики Л. Кучми відкривали реальні 
перспективи перед єдиним кандидатом на президентську посаду від 
лівого руху. Для цього потрібно було визначитися з єдиною консолі-
дованою кандидатурою, після чого з’єднати всі агітаційно-пропаган-
дистські ресурси й можливості заради досягнення успіху. 

Попередній політичний аналіз визначив дві кандидатури від 
лівого руху на реальну перемогу у президентських перегонах – 
лідера КПУ Петра Симоненка і керівника СПУ Олександра Мороза. 
На користь П. Симоненка свідчили такі фактори: зростаючий 
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власний авторитет (особливо серед виборців Донбасу, Криму та 
Одеси), досить потужна парламентська фракція у Верховній Раді, 
більш зрозумілі для простих людей соціальні програмні вимоги. На 
користь О. Мороза виступала активна парламентська діяльність, у 
тому числі посада спікера парламенту. Керівництво ПСПУ відмо-
вилося від спільних дій з комуністами і соціалістами, висунувши 
кандидатуру власного лідера – Наталію Вітренко. Треба зауважити, 
що між керівництвом КПУ і СПУ були спроби виробити спільну 
програму висунення єдиного кандидата, але зусилля керівних 
органів та партійних з’їздів не дали бажаного результату, а партійні 
друковані органи (газети «Комуніст» і «Товариш») посилювали 
розбіжності в тактиці найпотужніших лівих партій, що привело до 
самостійної участі лідерів комуністів і соціалістів у президентських 
виборах 1999 р. [9, c. 156–159]. 

Намагання комуністів і соціалістів створити єдиний перед-
виборчий блок у президентській кампанії 1999 р. були невдалими 
тому, що соціалісти наполягали на кандидатурі О. Мороза, як 
голови Верховної Ради, а комуністи – на кандидатурі П. Симо-
ненка, як керівника найпотужнішої парламентської фракції. Але 
треба зауважити, що напередодні першого туру виборів президента 
виникали інші альянси політичних діячів і партійних структур, які 
передбачали успіх. Серед таких альянсів найбільш відомою була 
так звана «канівська четвірка», до складу якої увійшли лідери 
лівих партій – Олександр Мороз і Олександр Ткаченко. Крім лівих 
партій, четвірку склали: колишній голова Уряду та голова СБУ 
Євген Марчук і мер міста Черкаси і лідер Асоціації міст України 
Володимир Олійник. Організаційно-політичною освою «канівської 
четвірки» була «Угода про чесні вибори». Спроби доповнити склад 
«четвірки» за рахунок лідерів КПУ (П. Симоненка), «громади» 
(Ю. Кармазіна) та розколотого Руху (Ю. Костенка) не дали 
результату. Не змогла «четвірка» визначитися з єдиним канди-
датом. Є. Марчук і О. Мороз вирішили брати участь у виборах 
самостійно. О. Ткаченко і В. Олійник відмовилися від власної 
участі у виборах, а лідер СелПУ надто запізніло закликав усіх 
прибічників голосувати за лідера КПУ [9, с.175–182]. 

Перший тур президентських виборів дав такий результат: у 
першій п’ятірці претендентів на президентську посаду опинилися 
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Л. Кучма – чинний Глава держави (36,49 % голосів), П. Си-
моненко – лідер КПУ (22,24 %), О. Мороз – лідер соціалістів 
(11,29 %), Н. Вітренко – лідер прогресивних соціалістів (10,97 %) 
і Є. Марчук – колишній генерал КДБ і соратник чинного 
Президента. Таким чином, за результатами першого туру лідери 
лівих партій здобули сумарно 44,5 відсотка голосів виборців, що 
уселяло впевненість в успіх у другому турі кандидату від 
комуністів П. Симоненку [1, с.320]. 

Але пропагандистська кампанія напередодні другого туру 
пішла несподіваним шляхом. Лідери СПУ і ПСПУ – О. Мороз і 
Н. Вітренко – офіційно відмовилися підтримувати П. Симоненка, а 
своїх виборців не закликали голосувати за кандидата-комуніста. 
Навпаки, прибічники Л. Кучми та Є. Марчука не тільки згуртува-
лися, а й, спираючись на адміністративні та інформаційні переваги, 
перетягнули на свій бік хитких виборців та деяку частину лівого 
електорату. Перемогу у другому турі здобув чинний Президент 
Леонід Кучма, який набрав 56,2 % голосів виборців. За Петра Симо-
ненка проголосувало 37,8 % виборців, більше десяти з половиною 
мільйона чоловік, але це був другий результат [8, с.479]. 

Таким чином, президентська виборча компанія 1999 р. була 
майже єдиним шансом в новітній історії України, коли представник 
лівої опозиції міг стати Главою держави. Але цього не відбулося. 
Головна причина була у відсутності консолідації лідерів лівих 
партій, їх власна амбіційність та відверта неприязнь один до одного. 
Л. Кучма, переможець виборів, також не довго знаходився в ролі 
тріумфатора. Невдовзі в країні виник і став швидко поширюватися 
рух «Україна без Кучми!», фіналом якого була «помаранчева 
революція» [4, с.386]. 

Об’єктивний дослідницький аналіз неухильного зниження 
впливу лівих партій, а також лідерів лівого руху в сучасному 
українському політичному процесі пов’язаний, з одного боку, з 
фактором досить потужної інформаційно-пропагандистської кам-
панії антирадянського та антикомуністичного спрямування, яка 
організаційно, ідеологічно і фінансово підтримувалася всілякими 
іноземними фондами та структурами. Невід’ємними елементами 
цієї кампанії були політична та історико-суспільствознавча наука, 
освіта, діяльність засобів масової інформації. 
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Сьогодні лідери лівих політичних партій України втратили вплив 
першого десятиліття державної незалежності. Можна наводити 
чимало об’єктивних та суб’єктивних факторів, але головне криїться, 
на нашу думку, у відсутності консолідованих і результативних дій на 
користь тих верств суспільства, які мають назву трудящих. 

 
_______________________________ 

 
1. Бондаренко К. Леонид Кучма. Портрет на фоне эпохи / К. Бонда-

ренко. – Харьков : Фолио. – 2007. – С.320. 
2. Держава, влада та громадянське суспільство у документах політич-

них партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.). – К. : ІПіЕНД 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 

3. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры / А. Д. Пахарев. – 
К. : Знание Украины, 2001. – С.81–131. 

4. Політична енциклопедія. – К. : Парламентське вид-во, 2011.–С.467–
468, 664, 713. 

5. Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 
2012 року. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С.126–186, 
340–341. 

6. Симоненко П. 26 октября показало, что в Украине нет ни демокра-
тии, ни Конституции, ни президента / П. Симоненко // 2000. – 2014. –  
31 октября. 

7. Спиридонов А. Гонения на КПУ – инквизиция ХХІ века / 
А. Спиридонов // Сегодня. – 2014. – 30 сентября. 

8. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, 
лідери (кінець 1980-х– початок 2012 рр.). – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2012. – С. 149, 190–191, 264, 478–479. 

9. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. – К. : КМ 
«Аcademia», 2000. 

 

 
Лариса Кочубей  

 
ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ У ФРАНЦІЇ: 

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

У статті проаналізовано сутність та основні форми взаємодії 
між владою та опозицією у Франції за період президентства 
Ф.Олланда. Розглянуто французьку модель парламентської опозиції 
та з’ясовано вагомість застосування інформаційно-комунікативних 
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технологій для подолання кризи довіри у французькому суспільстві. 
Визначено основні ключові напрями для врахування у сучасній 
українській політичній діяльності.  

Ключові слова: влада, опозиція, взаємодія, інформаційно-
комунікативні технології, Союз за народний рух, Франція, Україна. 

Kochubeу L. Interaction between the power and the opposition in 
France: Experience for Ukraine 

The article analyzes the essence and main forms of interaction 
between power and opposition in France during the presidency of 
F.Hollandthe French model of parliamentary opposition is considered 
and the importance of using information and communication 
technologies to overcome the crisis of confidence in the French society 
is clarified. The main key areas for consideration in modern Ukrainian 
politics are identified. 

Key words: power, opposition, interaction, information and 
communication technologies, UMP, France, Ukraine. 

 
Проблема взаємин влади і опозиції є вкрай актуальною на 

сьогодні. У сучасній Україні спостерігається брак довіри і до 
влади, і до опозиції. У цьому контексті існує два типи супереч-
ностей. Перший – ідеологічний, коли сторони добре знають позиції 
одна одної, але мають протилежні погляди. До згоди в такому разі 
прийти вкрай складно. Другий тип суперечностей походить від 
неповної інформованості. Якщо говорити про взаємодію за лінією 
«влада – опозиція», то в низці випадків незадоволеність форму-
ється через неповне або неправильне розуміння мотивів або 
наслідків рішень, що приймаються. 

У такій ситуації потенціал, закладений у концепціях інфор-
маційного суспільства, повинен бути реалізований з максимальною 
користю. Саме інформаційно-комунікативні технології здатні 
допомагати зняттю протиріч між владою і суспільством, які дуже 
часто відбуваються через недостатню інформованість, неможли-
вість отримати інформацію. 

Розв’язанню проблем взаємовідносин між різними суб’єктами 
влади, визначенню сутності, форм, функцій опозиції, її взаємо-
відносин з провладними політичними суб’єктами присвячено праці 
М. Михальченка, Ф. Рудича, Д. Бірса, В. Орловського, О. Петренка,  
І. Немкевича, А. Криги та ін. [1]. У цих працях розглянуто правові 
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засади діяльності опозиції; питання її інституалізації, взаємовідносин 
влади і опозиції. Деякі дисертаційні дослідження [2] розглядають 
взаємовідносини між урядом та опозицією як в українському, так і 
європейському парламентському середовищі, намагаються визначити 
правовий статус опозиції та її взаємовідносини з владою. Детальний 
аналіз взаємодії влади та опозиції на початку ХХІ ст. здійснено 
фахівцями Українського центру економічних і політичних досліджень 
ім. О. Разумкова [3]. 

Разом із тим, процес дослідження цих проблем в Україні пере-
буває лише на початковій стадії. У зв’язку з цим метою нашого 
дослідження є: з’ясувати, яким чином взаємодіють влада та опозиція 
в одній із провідних європейських демократій – Франції та що 
корисного можна взяти з такого досвіду Україні. 

Якщо виходити від традиційних уявлень про владу, на думку 
А. Сунгурова [4], то за «силової і атрибутивно-субстанціональної 
концепції інститут опозиції можливий, але сумнівний з погляду 
легальності, тому що в першому випадку перемагає найсильніший і 
править, нав’язуючи свою волю всім, не припускаючи ніякої 
«альтернативної влади», якою хотілося б бути опозиції». У другому 
випадку за погоджувальної концепції влади та концепції відношення 
інститут опозиції вбудований у систему владних відносин унаслідок 
узгоджувальних процедур, переговорів і легалізації двосторонньої 
політичної комунікації. При цьому опозиція розділяє базові цінності 
суспільства й несе разом із владою відповідальність за все, що 
відбувається із точки зору виконання власних функцій ─ якісної 
політичної критики урядового курсу й надання суспільству власних 
проектів і альтернатив. Така опозиція є конструктивною.  

Опозиція визначається як політичний інститут, метою діяль-
ності якого є вираження інтересів і цінностей, не представлених у 
діяльності правлячого режиму. З погляду розстановки політичних 
сил у владних структурах (наприклад, у парламенті), парламент-
ська опозиція – це політичні сили, які представлені в парламенті, 
але не входять до правлячої більшості та не підтримують дії уряду. 

Сам термін «опозиція» не є характерним для світової законо-
давчої традиції, і саме через це більшість країн не визначають цей 
термін у нормативно-правових документах, адже чітко визначити в 
правовому полі, що є опозицією, майже неможливо.  
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Позитивною рисою наявності опозиції є запобігання монопо-
лізації влади, а негативною ознакою – дестабілізація громадського 
порядку. 

Серед основних засобів та технологій взаємодії влади з 
опозицією є: часткове блокування, створення коаліцій з певними 
групами в опозиції, практика здобуття підтримки шляхом «тор-
гівлі» голосами, узгодження інтересів, створення погоджувальних 
комісій, проведення «круглих столів» тощо. Однією із ознак 
творення взаємовідносин між владою та опозицією є їх гнучкість. 

Взаємодію вважають взаємозумовленим процесом впливу 
одних суб’єктів на інші; керованим процесом реалізації зв’язків, 
який будується на основі загального та специфічного в діяльності 
сторін, що взаємодіють, задля досягнення нового якісного рівня. 
Взаємодією може бути процес узгодження та взаємного врахування 
різних соціальних інтересів. 

Політична взаємодія влади й опозиції визначається як «вер-
бальний і невербальний обмін ними обґрунтованими й, як 
правило, протилежними змістами, позиціями, поглядами відпо-
відно до їх переконань і певних правил і процедурами з метою 
прийняття важливих політичних рішень із соціально-значимих 
проблем» [5, с.29].  

Специфічними формами політичної взаємодії влади й опозиції 
є конфліктний дискурс (дебати, суперечки, критичне обговорення 
(двостороння критика) і дискурс узгоджень (переговори, «круглі 
столи», пакти). Конфліктний дискурс звужує поле свідомості 
політичних опонентів, спрямований на виявлення розходжень у 
позиціях, дозволяючи знайти предмет неузгодженості інтересів. 
Повноцінність політичного дискурсу визначається наявністю 
«аналізу» і «синтезу», тобто присутністю двох цих форм дискусії. 

Поширеною формою політичної діяльності є мітинг – збори 
прибічників певного рішення, ідеї, яка перетворюється на вимогу – 
заборонити або дозволити щось, підтримати чи засудити тощо. 
Головне, що відбувається на мітингу – це формування психологіч-
ної готовності індивідів приступати до дії, до конкретних заходів, 
щоб здійснити свої вимоги. Тут також відбувається пропаганда 
об’єднуючої ідеї засобами промов, скандування, транспарантів, 
масового скупчення. Для «мітингової» політичної діяльності 
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характерним є домінування певної однієї ідеї, переважання емоцій-
ного над раціональним, витіснення логічності аргументів гучністю 
голосу, войовничістю промов. Коли панує мітинговий стиль полі-
тичної взаємодії, стають вельми ускладненими досягнення згоди 
між учасниками політичного процесу, пошук задовільних рішень 
спільних проблем через дискусію. 

Одним з механізмів взаємодії влади з опозицією має бути 
закон про опозицію. В Україні такий закон на сьогодні відсутній. 
Єдине, що маємо на сьогодні, – це проект Закону «Про парла-
ментську опозицію» [6], внесений до Верховної Ради 19.03.2014 
(№ 4494) та взятий за основу 10.04.2014 (№ 4494).  

8 квітня 2015 р. Верховна Рада України відхилила законопроект 
«Про парламентську опозицію» від 10 квітня 2014 р. Це рішення 
підтримали 228 депутатів. У лютому 2015 р. Регламентний комітет 
рекомендував відхилити законопроект і «доручити Комітету підго-
тувати нову редакцію Регламенту Верховної Ради України, в якому 
передбачити засади формування, організації діяльності та припи-
нення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 
України та парламентської опозиції» [7].  

Однак відсутність Закону «Про парламентську опозицію» 
характерна й для країн Європи. Так, М. Росенко зазначає з цього 
приводу: «Особливістю існування парламентської опозиції в євро-
пейських країнах є те, що в більшості країн опозиційна діяльність 
окремими законами не регулюється, а поняття інституційно 
оформленої опозиції сприймається де-факто. Історичні традиції 
публічного управління базуються на стабільній партійній системі. 
При цьому політичний склад більшості та меншості є приблизно 
однаковим, та опозиція після чергових виборів стає «більшістю», а 
«більшість» – переходить в опозицію (США, Бельгія, Великобри-
танія, Португалія, Швеція, Франція тощо)» [8]. 

Звертаючись до практики нашої країни, можна сказати, що 
історія опозиції в Україні є досить тривалою та різноманітною. 
Опозиційність в Україні мала ситуативний характер аж до 2000 р., 
коли вперше за всі роки незалежності було поставлене питання 
стосовно закону про опозицію. Але існували певні фактори, які 
гальмували перетворення тодішньої української опозиції на 
впливовий та легітимний інститут. Це, перш за все, особливості 
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політичної системи (несформована політична культура, відсутність 
дієвих механізмів діалогу влади та опозиції тощо), недостатня 
розвиненість інститутів громадянського суспільства та відсутність 
механізму передачі влади. 

Необхідно зазначити, що спроби прийняття закону про 
опозицію були в багатьох країнах СНД у середині 90-х рр. ХХ ст. 
Однак у жодній з них так і не було ухвалено такого закону. На 
нашу думку, це пов’язано з тим, що потреба в регулюванні статусу 
опозиції виникає на перехідному етапі становлення демократії в 
державі. Сучасний демократичний політичний процес у країнах не 
стимулює появи законів про опозицію, тож у країнах СНД це 
питання також було закрито [9]. 

Сьогодні парламентська меншість в Україні має низку прав: 
пропорційний розподіл посад в органах парламенту; право 
ініціювати створення тимчасових слідчих комісій парламенту, 
процедуру притягнення Кабінету Міністрів України до політичної 
відповідальності; можливість впливати на законодавчий процес на 
етапі розгляду законів. Діяльність парламентської меншості, як і 
більшості, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету.  

Обсяг прав, якими наділяється парламентська меншість, у 
різних країнах не є однаковим і визначається специфікою кожної з 
моделей, у межах якої функціонує меншість. Найбільш поширена 
типологія моделей розроблена на основі таких критеріїв як: рівень 
формальної інституціоналізації, який описує ступінь включення 
опозиційних партій у діяльність парламенту та його органів; рівень 
законодавчого впливу, який визначає роль меншості у законо-
давчому процесі, встановлену за формальними та неформальними 
правилами та звичаями. На підставі названих критеріїв можна 
виділити й французьку модель парламентської опозиції. 

У зарубіжних країнах, в яких питання взаємин з опозицією 
дискутується та вирішується вже протягом тривалого часу, існують 
свої бачення цієї проблеми. Однак треба зазначити, що в демо-
кратичних країнах більшість, яка формує та втілює в життя певний 
політичний курс, традиційно бере до уваги необхідність дотриман-
ня прав політичної меншості, насамперед, через загрозу опинитися 
в опозиції після чергових виборів. Статус опозиції не регулюється 
окремими законами. Адже немає потреби «дублювання» прав та 



0  

 46 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

обов’язків, які регламентуються конституційним законодавством. 
Так, діяльність інституційно неоформлених опозиційно налашто-
ваних політичних кіл чи громадян регламентується законами про 
об’єднання громадян, свободу виявлення політичних поглядів і 
переконань, про свободу зібрань та доступ до інформації тощо.  

Розглянемо французьку модель парламентської опозиції, у 
якій спостерігається більш широке коло можливостей для 
діяльності опозиції та екстраполяція такого досвіду на політичне 
підґрунтя України [10]. 

У інформаційно-аналітичному дослідженні «Лабораторія 
законодавчих ініціатив. Програма сприянню парламенту України 
Університету Індіани США» (від 2006 р., проаналізовано, що 
поєднання законодавчого регулювання діяльності опозиції через 
норми конституцій та регламенти законодавчих органів із тради-
ційним функціонуванням певних механізмів є поширеною 
практикою для демократичних країн [11]. 

Стаття 48 Конституції Франції гарантує наступне: «Щонай-
менше одне засідання на тиждень резервується в пріоритетному 
порядку для запитань членів Парламенту і відповідей Уряду» [12]. 
Характерним є те, що в межах хоча б одного засідання, присвяче-
ного запитам уряду, питання, що надходять від парламентської 
більшості, чергуються з питаннями від опозиції. 

Цікавою формою діяльності опозиції є можливість звернення 
до Конституційної Ради задля контролю конституційних законів, 
якщо це звернення підтримало 60 депутатів або сенаторів. 

Одним із засобів опозиції є використання права на процедуру 
висловлення недовіри уряду шляхом голосування резолюції догани 
уряду. Це досить цікава технологія, зважаючи на те, що фактично 
ці вотуми недовіри уряду майже ніколи не досягали мети. Майже з 
40 таких резолюцій, ініційованих у П’ятій Республіці, лише один 
виявився позитивним [13]. Але головним у цій технології є те, що 
«ця норма забезпечує політичній меншості реальну можливість, як 
мінімум, звернути увагу громадськості та викласти свою точку 
зору на певні аспекти урядової політики». 

Змішана форма правління у Франції, яку ще називають фран-
цузькою напівпрезидентською моделлю, на відміну від класичних 
змішаних республік, не передбачає чіткого розмежування статусу 
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більшості та опозиції. Існує право ініціювання та ухвалення вотуму 
недовіри уряду представниками опозиції.  

Надсилаються запити до уряду, на які останній зобов’язаний 
дати відповідь протягом двох місяців. Для цього раз на тиждень 
проводяться спеціальні засідання, присвячені запитам до уряду, час 
виступів на яких розподіляється між фракціями пропорційно до їх 
чисельності. Такі засідання транслює телебачення. За рік робляться 
тисячі запитів. Щорічно парламентські фракції надсилають до уряду 
Франції близько п’ятнадцяти тисяч письмових запитів [14]. Лідер 
опозиційної фракції може порушити питання про закінчення 
засідання, перевірку кворуму, поіменне голосування. Це забезпечує 
опозиції можливість гальмувати або блокувати законодавчі ініціа-
тиви уряду. Існує також традиція зустрічей президента з опозицією. 
Відповідно до іншої, також не закріпленої в Конституції, традиції 
при створені парламентських слідчих комісій до їх складу входять 
(пропорційно до розміру фракцій у Національних Зборах) представ-
ники усіх політичних груп. 

Значну роль для побудови взаємовідносин влади й опозиції у 
Франції відіграла також поправка, яка була внесена до статті 61 
Конституції Франції у 1974 р. [15, с.232]. Ця поправка дозволяє 
передавати закони до Конституційної ради для перевірки їх консти-
туційності шістдесятьом депутатам або шістдесятьом сенаторам. 
Опозиція, таким чином, отримала можливість регулярно звертатися 
до органу конституційного контролю, що є дієвим засобом законо-
давчого забезпечення її прав.  

Аналіз літератури з діяльності опозиції та влади у Франції 
доводить розходження позицій авторів публікацій про 
можливості опозиції у парламенті Франції. Більшість дослідників 
констатують позитивність моделі взаємовідносин опозиції та 
влади у Франції. Але є й такі, хто висловлює іншу думку: 
«Парламентська більшість у Франції ще слабша, ніж у Великій 
Британії. Французька опозиція не має не тільки жодної змоги 
брати участь у виробленні державної політики, а й спеціального 
статусу та жодних компенсаційних повноважень, таких як у 
Великій Британії (наприклад, встановлювати порядок денний 
упродовж визначеної кількості парламентських днів). Можли-
вості для опозиційної діяльності у Франції вкрай обмежені. 
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Зокрема, через це тут часто вдаються до непарламентських форм 
протесту й опозиційної діяльності: страйків, мітингів, демон-
страцій та ін.» [16, с.65]. 

І влада Франції, і опозиція широко використовують різно-
манітні акції, кампанії та заяви для підтримання свого іміджу та 
залучення на свій бік більшості електорату.  

Зокрема, влада сучасної Франції надзвичайно зацікавлена у 
тому, щоб провести податкову реформу, що було однією з 
передвиборчих обіцянок президента Олланда. Але враховуючи те, 
що для успішного проведення реформи уряду доведеться зменшити 
витрати на робочу силу (це вимоги бізнесу), покращити пере-
розподіл доходів, знизити податковий тягар для малозабезпечених 
прошарків населення і при цьому наповнити державний бюджет, у 
суспільстві панує певна зневіра у позитивне вирішення цього 
питання. Тим більше, що опозиція має своє бачення цієї проблеми. 
Але виконавча влада, яка зараз втрачає у Франції підтримку 
населення, дуже розраховує на цей крок уряду [17].  

Для налагодження відносин з опозицією уряд, у свою чергу, 
вдається до деяких поступок, незважаючи на підрив власного 
іміджу в очах інших соціальних верств населення. 

Про це свідчить скасування скандального податку на багатство 
в розмірі 75 % від доходів більш ніж мільйон євро. Нововведення 
було однією з найгучніших обіцянок президентської кампанії канди-
дата Франсуа Олланда. У 2014 році французький уряд запровадив 
податок на багатство строком на два роки. Податок викликав 
обурення не тільки ділових кіл та опозиції. Конституційна рада 
прийняла критичне щодо уряду рішення, засудивши фіскальний 
тиск на капітал. Францію почали залишати олігархи і актори. 
Зокрема, після заяв уряду до Бельгії переїхали багатий француз, 
власник Luxury Group LVMH Бернар Арно і актор і режисер Жерар 
Депардьє, який узяв також російське громадянство. У Франції 
почався відтік великого капіталу. Зваживши на всі «за» і «проти», 
уряд вирішив не продовжувати дію податку згодом, а саме – з  
1 лютого 2015 р. [18]. 

PR-технологіями як уряду, так і опозиції у Франції можна 
розглядати їх програмні заяви щодо певних проектів уряду [19]. 
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Певною технологією можна вважати і нещодавнє (у лютому 
2015 р.) винесення опозиційною партією Франції «Союз за народ-
ний рух» на голосування парламенту вотуму недовіри уряду [20]. 

У 2015 році у Франції вперше застосували одне з положень 
нового антитерористичного закону, який був ухвалений у листо-
паді минулого року. Йдеться про заборону покидати межі країни 
особам, які можуть взяти участь у бойових діях на боці таких 
екстремістських угруповань, як «Ісламська держава». 

Результати президентських виборів у Франції визначають 
зовнішню і внутрішню політику країни на майбутнє п’ятиріччя. 
Інакше кажучи, президентські вибори – це обрання шляху розвитку 
країни на найближчий п’ятирічний період. 

На сьогодні Ф. Олланд просить своїх співвітчизників почати 
жити по-іншому. Погодитися на так званий «акт відповідаль-
ності» – на економію, урізання бюджетних витрат і зменшення 
податків для бізнесу [21, с.89]. 

Влада і опозиція Франції будують свої відносини досить часто 
навколо розв’язання соціальних проблем. 

Так, аналізуючи результати дослідження, яке проводилося 
Міністерством освіти Франції (всього опитано 8000 учнів), соціо-
лог О.Галлан зазначає, що в сучасній Франції «республіканський 
пакт» порушений, а рівність доступу до освіти є порожнім словом, 
оскільки освітня система «виокремлює еліту, але не може допо-
могти самореалізуватися більшості» [22]. Влада не приховує, що 
збирається підтримувати кращі найбільші навчальні заклади. Така 
логіка не у всіх у Франції знаходить розуміння.  

Опозиція та профспілки Франції розкритикували Ф. Олланда за 
позицію щодо «Містраль». Можлива відмова від контракту, 
підкреслюють противники такого кроку, підірве репутацію Франції 
як торгового партнера і ускладнить становище працівників судно-
будівної галузі. Це рішення «підриває довіру до слова, даного Фран-
цією» як постачальника озброєнь, вважає видатний представник 
лівих сил французької політичної сцени, депутат Європарламенту і 
один з лідерів Партії лівих Жан-Люк Меланшон [23]. Контракт на 
створення двох гелікоптероносців вартістю 1,66 млрд доларів 
дозволяє Франції забезпечити роботою близько тисячі осіб. Незва-
жаючи на це, міністр закордонних справ Лоран Фабіус допустив, що 
договір про продаж кораблів може бути розірваний. 
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Викликав дискусії у всій країні, дебати на тему ісламської 
ідентичності у французькому суспільстві вихід роману «Підко-
рення» Мішеля Уельбека, який відразу став бестселером. Сюжет 
книги – проекція країни на 2022 р.: Франція стає ісламською 
державою, в університетах вводиться обов’язкове вивчення Корану, 
жінок змушують носити паранджу, легалізується багатоженство. 
Примітно те, що книга повинна була вийти в продаж у день нападу 
на Charlie Hebdo. Попередником роману була публікація Еріка 
Земура «Французьке самогубство». Однією з тем твору було 
моральне падіння Франції на тлі впевненої інтеграції ісламу. Як 
наслідок, 5 січня 2015 р. президент Франції Ф. Олланд заявив у 
інтерв’ю радіостанції FranceInter, що він «буде читати книгу, тому 
що вона викликає суперечки» [24]. 

У своїй інаугураційній промові Ф. Олланд зазначив: «Франція 
повинна довіряти своїй молоді. Я поверну їй те місце, на яку вона 
заслуговує. Місце лідера» [25]. 

Участь громадянського суспільства та професійного співтова-
риства у вирішенні стратегічних питань розвитку країни – це новий 
крок у вдосконаленні політичної системи та системи прийняття 
рішень, які раніше були зосереджені виключно в руках еліти. 
Французькі соціалісти планують значно розширити коло акторів, які 
беруть участь у переговорному процесі [26, с.162].  

Закон «Про безпеку і боротьбу з тероризмом» офіційно набув 
чинності у Франції після публікації в офіційній урядовій газеті 
Journal Officiel de la République Française у грудні 2012 р. [27]. 
Документ, розглянутий за прискореною процедурою і майже 
одноголосно схвалений обома палатами парламенту, припускає 
найсуворіші заходи покарання щодо порушників, включаючи 
тривале тюремне ув’язнення і великі штрафи. 

Наприкінці травня 2014 р. президент підписав закон про 
одностатеві шлюби. Французький президент схвалив документ, 
згідно з яким одностатеві пари тепер зможуть не тільки офіційно 
реєструвати свою сім’ю, а й всиновлювати дітей. Законопроект був 
схвалений усього через добу після того, як конституційна рада 
Франції визнала його відповідним Основному закону країни. У 
Франції знову протестують проти одностатевих шлюбів. У Парижі 
на вулиці вийшли близько 150 тисяч осіб [28].  
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Рейтинг президента Франції Ф. Олланда впав до рекордно 
низького рівня. На сьогодні його готові підтримати лише 15 % 
громадян, про це свідчать результати соціологічного дослідження, 
проведеного Міжнародним інститутом вивчення громадської 
думки Yоu Gov [29]. 

Опитування проводилося в мережі Інтернет з 8 по 12 
листопада 2014 р., в ньому взяли участь 950 осіб. Респондентам 
ставили запитання: «Як ви оцінюєте діяльність Франсуа Олланда 
на посту президента Франції?» 

Найбільшу заклопотаність у французів викликає проблема 
безробіття. Так, у Бретані – на Заході Франції у листопаді 2013 р. 
пройшов мітинг «червоних ковпаків». Демонстрація проти безро-
біття і «екоподатку» закінчилася зіткненнями демонстрантів з 
поліцією. У демонстрації взяли участь, за даними організаторів,  
30 тисяч осіб. Прем’єр-міністр Мануель Вальс здійснив візит до 
проблемного регіону. Глава уряду провів роз’яснювальну роботу і 
пояснив необхідність введення реформи [30]. 

У червні 2014 р. показник безробіття у Франції досяг нового 
максимуму: воно зросло на 11,2% порівняно з тим самим періодом 
2013 р. і склало 3 279 400 осіб. Цей факт, зазначає Les Echos, 
ставить під сумнів обіцянку Ф. Олланда переламати тривалий 
тренд зростання безробіття. 

Палітра думок претендентів на президентську посаду, як у 
дзеркалі, відобразила настрої французів. Перший тур останніх 
президентських виборів у Франції (22 квітня 2012 р.) показав певну 
поляризацію французького політичного життя. Йдеться про поси-
лення двох угруповань – украй лівого і вкрай правого спрямування. 
Разом у першому турі вони зібрали близько 30 % голосів виборців. 
На вкрай лівому фланзі багато голосів здобув Жан-Люк Меланшон – 
голова створеного в 2009 р. Лівого фронту, до складу якого увійшли 
Ліва партія, яка відмежувалася від Соціалістичної партії (СП), 
Французька комуністична партія, а також екологи. Меланшон 
побудував свою кампанію на критиці сучасного капіталізму і 
соціальної нерівності. Його зовнішньополітична програма видається 
досить радикальною. Меланшон вважає за необхідне відмовитися 
від Лісабонського договору, покласти край «міжнародному фінансо-
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вому домінуванню США», створивши альтернативну долару нову 
світову валюту, а також вивести Францію з НАТО і розпустити цю 
організацію. Він здобув у першому турі підтримку 11,1 % виборців, 
обійшовши центриста, прихильника євроінтеграції Франсуа Байру, 
який набрав тільки 9,13 % голосів (проти 18 % в 2007 р). Однак 
найбільшою несподіванкою першого туру президентських виборів 
2012 р. у Франції виявилося третє місце виступаючої з традиційною 
для крайніх правих внутрішньополітичною програмою Марін Ле 
Пен, президента Національного фронту. М. Ле Пен, яка зібрала 
17,9 % голосів виборців, виступає за відмову Франції від євро, 
вважає НАТО реліктом холодної війни і висловлюється за розвиток 
тісних російсько-французьких зв’язків. Марін Ле Пен, лідер фран-
цузької праворадикальної партії Національний фронт, вважає за 
необхідне «зруйнувати» єврозону та повернути французький франк 
як національну валюту [31]. 

Переможцем першого туру виборів, а згодом і всіх прези-
дентських перегонів став головний суперник Н. Саркозі Ф. Олланд, 
який набрав 6 травня 2012 р. у другому турі 51,62 % голосів 
виборців. На виборах він представляв програму найстарішого лівого 
політичного об’єднання Франції – Соціалістичної партії, яка 
виступила в союзі з невеликою партією Лівих радикалів. Ф. Олланд, 
відомий французький політичний і державний діяч, багато років 
очолював Соціалістичну партію Франції (1997–2008 рр.), був депу-
татом Національних зборів Франції (1988–1993 рр.; 1997–2012 рр.), 
мером міста Тюль (2001–2008 рр.) і головою Генеральної ради 
департаменту Коррез (2008–2012 рр.). Відзначається, як і його 
суперник, великою працездатністю і завзятістю в досягненні мети, 
має блискучу освіту. Він посів чільне місце серед випускників 
Національної школи управління, знаменитої ENA. Добре знає 
економіку: викладав її в паризькій Вищій школі політичних наук 
(Sciences-Po). Володіє винятковим почуттям гумору: під час вибор-
чої кампанії у світ вийшла збірка політичних анекдотів, автором 
яких є Ф. Олланд [32, с.89]. 

Досвід керівництва Соцпартією [33] допоміг Ф. Олланду 
виробити і розвинути в собі такі якості, як уміння розуміти 
людей, згуртовувати їх навколо себе і спільно знаходити ком-
промісні рішення. Не схильний уникати конфліктів, він здатний, 
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проте, зрозуміти, що конфліктні ситуації не завжди приводять до 
потрібних результатів.  

Серед основних політичних партій Франції на сьогодні є:  

 Соціалістична партія (PS) (з 1971 р.): належить прем’єр-
міністр Франції Мануель Вальс; 

 Зелені. Екологія (EELV) (з 1984 р.) 

 Радикальна ліва партія (PRG) (з 1972 р.) 

 Французька комуністична партія (ФКП) (з 1920 р.) 

 Союз за народний рух (UMP) (з 2002 р.) 

 Новий центр (NC) (з 2007 р.) 

 Демократичний рух (модем) Національний фронт (FN)  
(з 1972 р.): крайня права. 

Французька опозиція в особі партії Союз за народний рух 
(СНР) систематично піддає критиці різні дії нинішнього прези-
дента Франції. Так, зокрема, французька опозиція піддала критиці 
Ф. Олланда за розтрачання державних коштів на оплату охорони 
своєї неофіційної супутниці – акторки Жюлі Гайє. 

Аналогічні критичні відгуки лунають і з боку вкрай лівої 
опозиції, традиційно близької до правлячої у Франції Соцпартії. 

Хоча варто зазначити, що скандал, викликаний публікацією, 
благотворно позначається не тільки на кар’єрі актриси Гайє, а й на 
рейтингу Ф. Олланда, який, згідно з результатами опитування, зріс 
на 2 %, порівняно з показником грудня 2013 року [34]. 

«Опозиційна партія «Союз за народний рух» винесла на 
парламентське голосування вотум недовіри уряду Франції. 
Відповідне рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що прем’єр-
міністр країни Мануель Вальс вдався до статті 49.3 Конституції, 
яка дозволяє прийняти законопроект без голосування в Націо-
нальних зборах. На думку представників опозиції, це свідчить 
про те, що уряд не може проводити структурні зміни через 
недостатню підтримку парламенту [35]. 

Французьке видання Libération опублікувало досьє під 
заголовком «Система царя», підготовлене кореспондентом Лорре-
ном Мійо і присвячене російським агентам впливу у Франції [36]. 
Всього журналіст виділяє сім підгруп з-поміж тих, хто захищає 
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інтереси та імідж Росії серед французів: починаючи від політиків і 
промисловців і закінчуючи університетськими викладачами. 

Першу з таких груп автор класифікує як «крайні праві, 
плацдарм Москви» у Франції. «З усіх французьких політичних 
партій Національний фронт найбільш прихильно налаштований до 
Володимира Путіна, – зазначає журналіст. За словами Марін Ле 
Пен, російський президент – «патріот», який захищає «цінності 
європейської цивілізації». 

«Ми хочемо будувати майбутнє Європи разом з Росією», 
зазначає автор Емерік Шопрад, відповідальний за міжнародні від-
носини Національного фронту. Цей автор геостратегії вкрай правої 
французької партії по кілька разів на рік буває в Росії, з якою він 
налагодив численні «дружні відносини». 

Ближче до краю правого політичного спектра колишній член 
ультраправої студентської групи GUD («Group Union Défense», 
«Група союз захисту») Андре Шанклю організовує діяльність 
«колективу Франція-Росія» та Асоціації «Франція – Донбас». 
Остання організувала влітку 2014 р. мітинги в Парижі і навіть 
послала кілька французьких волонтерів на Схід України як 
підкріплення проросійським сепаратистам. 

До групи підтримки Путіна можна віднести Філіпа де Вільє. У 
серпні 2014 р., коли російські танки захоплювали Схід України, 
президент «Руху за Францію» зустрівся з Путіним на його новій 
території в Криму і обговорював проекти парків розваг за моделлю 
французького парку «Пюї дю Фу»: один мав бути побудований у 
Москві, а інший у Криму. 

Третю підгрупу проросійськи налаштованих французів можна 
поділити за критерієм недовіри до НАТО, що є рушійною силою 
деяких лівих сил. У рядах лівих політичних сил захоплення Воло-
димиром Путіним підживлюється різними джерелами натхнення: 
антиамериканізмом, критикою ЄС і лібералізму, пошуком іншої 
політичної моделі, але буває, що це просто бажання виділитися із 
загальної маси.  

«Потрібно підтримувати добрі відносини з Росією, це в 
інтересах всієї Європи», – заявив Жан-Люк Лоран, лідер «Респуб-
ліканського і громадянського руху» (MRC), який об’єднав групу 
дружби Франція–Росія в нижній палаті парламенту Франції і 
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намагається розвивати співробітництво свого міста Ле-Кремлен-
Бісетр під Парижем з Дмитровським районом Московської області. 

Серед головних опозиціонерів країни на сьогодні є Н. Саркозі. 
Екс-президент Франції Н. Саркозі обраний головою однієї з 

провідних опозиційних партій країни – «Союзу за народний рух» 
(UMP). 

Саркозі здобув перемогу з 64,5 % голосів. Найближчий 
конкурент Саркозі – екс-міністр сільського господарства Бруно Ле 
Мер – заручився підтримкою 29,18 % голосів, третій кандидат на 
цю посаду – депутат від департаменту Дром Ерве Марітон – набрав 
6,32 % голосів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 
французьке видання Le Figaro [37]. 

Внутрішньопартійні вибори стартували в ніч на 29 листопада 
2014 р., главу UMP обирали члени партії з допомогою електрон-
ного голосування. У виборах взяли участь близько 60% членів 
партії по всій Франції. 

UMP − провідна правоцентристська партія країни, що виникла 
в 2002 р. під час французьких президентських виборів на 
підтримку Жака Ширака. У 2012 р. Саркозі, який також виступав 
кандидатом від UMP, програв президентські вибори кандидату від 
Соціалістичної партії Ф. Олланду. Про бажання брати участь у 
президентських виборах 2017 р. Саркозі тоді прямо не згадував, 
але спостерігачі зауважують, що посада голови UMP послужить 
йому трампліном до президентських виборів 2017 р. [38]. 

Окрім того, шансів йому додають результати виборів до рад 
департаментів, які відбулися 22–29 березня 2015 р. у Франції та 
виявилися серйозним випробуванням для найбільших французьких 
партій і керівництва країни. За результатами березневих виборів пере-
можцем змагань став Н. Саркозі − лідер партії «Союз за народний рух» 
(СНР). Подальше зростання популярності праворадикального Націо-
нального фронту робить боротьбу між домінуючими на політичній 
арені лівими і правими силами (соціалістами й консерваторами) більш 
жорсткою, заплутаною та інтригуючою. Вибори підтвердили наявність 
у Національного фронту сталого електорату – 20–25 % виборців по всій 
країні. Опозиція прагнула перетворити голосування на референдум 
напередодні набагато важливіших виборів до рад регіонів у грудні 
нинішнього року і з далеким прицілом на вибори президента Франції, 



0  

 56 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

намічені на 2017 р. Із цього погляду підсумки голосування вже нині 
змушують французьких політиків замислитися про свою довгостро-
кову передвиборчу стратегію. Для пересічних французів минулі вибори 
продемонстрували нову реальність – політична система їхньої країни 
перестала бути двопартійною [39]. 

Праве видання «Фігаро» вважає, що саме Н. Саркозі допоможе 
СНР вийти з кризи. «Щоб СНР вийшла зі стану невизначеності, в 
якому вона зараз перебуває, Н. Саркозі не може залишатися у 
двозначному становищі», – зазначається в «Фігаро» [40].  

ЗМІ залишаютья і на сьогодні провідним джерелом формування 
громадської думки у суспільстві, донесення своїх поглядів для 
якомога ширших верств населення. Хоча на сьогодні надзвичайно 
зростає роль Інтернет ресурсів. За допомогою Інтернет порталів, 
соціальних мереж можна залучити на свою сторону чималу кіль-
кість молоді. Багато політиків світового рівня ведуть блоги та мають 
персональні сторінки в соціальних мережах Facebook та Twitter.  

Президент Франції Ф. Олланд назвав напад на офіс журналу 
«Шарлі Ебдо» терористичною атакою. «Жоден варварський акт не 
зможе заглушити свободу преси. Ми – єдина країна, яка зможе 
реагувати і згуртуватися» [41]. 

11 січня 2015 р. в Парижі пройшов республіканський марш в 
пам’ять про жертви терактів 7–9 січня. У ньому взяли участь 
керівництво Франції і кілька десятків керівників та представників 
держав світу – Бельгії, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії, 
Польщі, Росії, України та інших. 

Франція завжди була країною з розвиненою інформаційно-
комунікативною системою. Починаючи з 90-х рр. ХХ ст. французькі 
державні ЗМІ відіграли важливу роль у формуванні міжнародного 
інформаційно-комунікаційного простору. Це французьке інформа-
ційне агентство «Франс-Прес» (АФП), телевізійна мережа TV5 і 
міжнародне французьке радіо RFI. Головні причини створення 
національних комунікаційних засобів, які залишаються актуальними і 
сьогодні, – це створення національного незалежного інформагентства, 
яке могло б служити голосом нової Франції; необхідність гідно 
представляти інтереси Франції за кордоном; бажання французького 
уряду мати власне джерело інформації та позбутися конкурентів. 
Особливістю французьких зовнішніх засобів комунікації є те, що 
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майже всі вони є державними та повністю контролюються МЗС 
Франції. Вони є найголовнішим засобом політичної пропаганди і 
контрпропаганди у Франції, «першоджерелом» міжнародної політич-
ної інформації. Офіційний сайт МЗС Франції є головним засобом 
комунікації. Більш детально розглянемо деякі аудіовізуальні та 
друковані засоби масової інформації Франції. Агентство «Франс-
Прес» (АФП), яке від 1957 року має статус самостійної юридичної 
особи, є одним з найбільших інформаційних агентств у світі. Регіо-
нальні редакції АФП мають вісім різних напрямів та працюють для 
Далекого і Близького Сходу, для англомовної Африки, франкомовної 
Північної Африки і держав, які знаходяться на півдні від Сахари, для 
Латинської Америки і Карибських островів, де населення іспансько-
мовне, для арабських країн, де населення розмовляє арабською 
мовою. У кожній з цих редакцій пропорція новин, що стосуються 
регіону, коливається від 40% до 60%. Кожна регіональна редакція 
відповідає за поширення матеріалів на своїй території. Філіали АФР 
розташовані у 165 країнах світу [42, с.21–23]. 

Наступним за рівнем ефективності засобом масової інформації 
є телевізійний канал TV5, що діє на міжнародному рівні. З самого 
початку канал був орієнтований на франкофонну аудиторію. 
Метою створення телемережі стало культурне і політичне 
об’єднання країн навколо «ідеолога» інтегрованого франкофон-
ного простору – Франції. Окрім TV5, важливу комунікаційну роль 
відіграє ще один канал – Canal France International. Значно меншу 
аудиторію має радіо RFI. RFI є державним радіо і повністю 
фінансується МЗС Франції. При цьому радіо контролюється одразу 
двома органами – МЗС Франції та Міністерством культури і 
комунікації Франції. Важливим засобом комунікації є широко 
представлені друковані видання. Серед них найбільш авторитет-
ним є щоквартальний інформаційний журнал МЗС «Лабель Франс» 
(«Label France»). Журнал друкується на дев’яти мовах та 
поширюється за кордоном. Також журнал можна побачити в 
електронному форматі на сайті МЗС.  

Сучасну опозицію в Україні умовно поділяють на парла-
ментську та позапарламентську. Такий підхід доречний для 
використання на загальноукраїнському рівні, оскільки в деяких 
регіонах країни опозиційні партії мають більшість в обласних, 
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районних і міських радах, їх представники обрані головами 
міських, селищних і сільських рад. 

Оскільки у Верховній Раді опозиція не оформлена інститу-
ційно, це дає змогу певним силам говорити про свою опозиційність 
задля отримання певних електоральних бонусів. Критеріями 
визначення опозиційності вважаємо: ступінь підтримки політич-
ною силою урядових рішень і консолідовані голосування із 
парламентською більшістю. 

Парламентська опозиція більшою мірою, ніж будь-яка інша, 
перебуває «біля влади». Така близькість, як правило, призводить до 
того, що опозиція орієнтована не на боротьбу за ідею, а на боротьбу 
за владу. Опозиціонери традиційно будують свої очікування на то-
му, що їх більшою мірою, ніж провладні сили, підтримує електорат. 
Це – помилка, яка свідчить, що нинішня опозиція не орієнтується в 
електоральних настроях та очікуваннях, а отже – не може 
запропонувати привабливої для електорату мотивації дій. Понад те, 
в наш час у пересічного українця не викликає ентузіазму заклик до 
дій, що ведуть до революції або хаосу, оскільки будь-який індивід 
прагне стабільності, а не стану «вічної революції та війни».  

Отже, сучасна опозиція ідеологічно не здатна бути реальною 
альтернативою чинній владі так само, як і влада не має ніякого 
авторитету у людей. При цьому вона роз’єднана, а лідери різних 
політичних партій не шукають шляхів до об’єднання. Також в 
опозиції немає практики конструктивної боротьби із владою. Вона 
використовує або передвиборчу, або революційну риторику, 
спрямовану на «швидкий» результат. Це, як правило, або риторика 
«очорнення» конкурента, або риторика «телевізійної» опозиції, яка 
мало що може запропонувати в «живому» форматі, а працює в 
режимі «рекламної» матриці-слогана [43, с.152]. 

Для опозиції є вигідним культивування теми патерналістських 
очікувань від влади. При цьому опозиція втрачає симпатиків саме 
тому, що, формуючи повсякденні практики громадян, індивід усе 
більше орієнтується на свої можливості, а не на гарантовані 
державою. 

Висновки 
У парламентській опозиції Франції перебуває кілька партій, і 

якщо до влади приходить непрезидентська політична сила, тоді 
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опозиція і президент створюють так звану спільну опозицію. При 
цьому президент не бере активної участі у прийнятті урядових 
рішень і керує виключно міжнародною діяльністю. 

Якщо ж брати приклад із французької моделі, то опозиція все 
одно залишається при владі та бере участь у вирішенні державних 
питань, що дає змогу владі і опозиції контролювати одне одного і 
ефективно між собою комунікувати. 

Грамотне використання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, прозорість процесу обговорення й ухвалення рішень можуть 
знімати суперечності, що виникають. Використання інформаційних 
технологій здатне вивести на новий рівень не лише якість і терміни 
надання державних послуг, але і відкритість влади. 

Аналіз взаємодії влади та опозиції Франції дозволяє виокреми-
ти такі позитивні моменти, які можна використати й у політичному 
житті України. 

По-перше. Це все-таки більша толерантність у застосуванні 
інформаційної взаємодії. З того, що нам відомо, інформаційні 
кампанії як опозиції, так і влади у Франції все-таки не є абсолютно 
«чорними» й не переходять межі кримінального законодавства. По-
друге, цікавим є той момент, що опозиція і влада в період великих 
потрясінь (як, наприклад, після останнього терористичного акту в 
Парижі) виступають як єдине ціле, знаходять шляхи порозуміння в 
таких питаннях. По-третє, під PR-технології опозиції закладено 
законодавчий фундамент, який дозволяє опозиції будувати зв’язки з 
громадськістю, не переходячи межу законодавства. В Україні 
бажано було б також створити законодавче підґрунтя для PR-техно-
логій як влади, так й опозиції, чітко встановивши їх можливості.  

Механізми взаємодії влади та опозиції у Франції та Україні не 
підлягали системному та ґрунтовному вивченню. Тому зроблені 
висновки є орієнтовними для подальших досліджень. Такі 
дослідження є вкрай необхідними, тому що французька модель 
опозиції та її діяльності є однією з найвідоміших у світі і її досвід 
мав би велике значення для розвитку парламентаризму в Україні. 
А ще, на думку посла України у Франції Олега Шамшура, «мож-
ливо, вперше за всю історію існування нової незалежної України у 
Франції почало змінюватися ставлення до України. Все більше 
політиків, все більше людей починає сприймати Україну не як 
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державу, яка перебуває в тіні «старшого брата», великого сусіда, а 
як незалежну, динамічну силу, величину в європейській політиці. 
Для того, щоб у Франції сприймали Україну дійсно серйозно, як 
партнера, причому, партнера надійного і перспективного – процес 
тривалий» [44]. 

Водночас опозиція ще не сприймається суспільством як реальна 
альтернатива владі. Коли влада починає тиснути на таких політиків, 
у них виникає альтернатива: або приєднуватися до влади – ставати 
опозиціонерами-опортуністами, або йти на війну – бути радикалами. 
Тож можемо зробити висновок, що за останні роки в Україні нічого 
не змінилося у кращий бік і довіра людей до влади не зросла, а лише 
збільшилася кількість каналів впливу на людей.  

 
_______________________________ 
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Галина Зеленько 
 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ 
ОПОЗИЦІЇ В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ 

 
У пропонованій публікації проаналізовано взаємозв’язок 

моделей демократичного транзиту та наступного оформлення 
інституційного середовища, яке сприяло формуванню конструктив-
ної опозиції в країнах Вишеградської групи, а також інституційні 
фактори, які сприяли зниженню рівня конфліктного потенціалу у 
процесі демократичного переходу, що зумовило відносно лінійний 
перехід до фази консолідованої демократії. 

Ключові слова: конструктивна опозиція, інституційні пере-
думови, інституційне середовище, політичні актори, Вишеградська 
група.  

Zelenko Galina. In this present publication author analyzes the 
correlation between democratic models of transit and the subsequent 
formation of the institutional environment, which contributed to the 
formation of constructive opposition in Visegrad countries. Analyzes the 
institutional factors that have contributed to the reduction of conflict 
potential in trasition that caused relatively linear phase transition to 
consolidated democracy. 

Key words: constructive opposition, institutional prerequisites, an 
institutional invironment, political actors, Visegrad grope. 

 
В Україні політичним процесам усіх років незалежності 

притаманні глибокі внутрішньовладні (парламентські, урядові, 
конституційні) політичні кризи, в основі яких протистояння влади та 
опозиції передусім у межах парламенту. Зазвичай у цьому конфлікті 
застосовуються неконвенційні методи політичної боротьби, які 
супроводжуються зривом засідань парламенту, роботи у комітетах, 
блокуванням парламентської трибуни, особистими образами, 
шантажем тощо. Звісно, це не тільки знижує ефективність роботи 
парламенту, а підриває довіру до парламенту як органу державної 
влади, нівелюючи його роль у суспільно-політичному житті. Як 
наслідок – такі явища обертаються стагнацією і дивовижною 
непослідовністю соціально-політичного розвитку країни. Звісно, у 
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цьому процесі є багато причино-наслідкових зв’язків і помилково 
було б вважати інституційну неспроможність парламентської опози-
ції наслідком політичних конфліктів (саме парламентська опозиція є 
зачинщиком політичних скандалів), однак саме такий стан справ, на 
переконання автора, є основною причиною внутрішньопарламент-
ських криз. Понад те, вести мову про те, що в країні є конструктивна 
опозиція, яка виконує належні їй функції, не доводиться.  

З огляду на це постає питання інституційної спроможності ме-
ханізмів, які б давали можливість меншості (політичній опозиції), 
незважаючи на те, що вона є меншістю, брати участь у формуванні 
політичних рішень, оскільки це є умовою розвитку консоціальної 
демократії в полісегментних суспільствах, яким є Україна. Для 
пошуку відповіді на ці питання доречно звернутися до політичної 
практики країн Вишеградської групи (ВГ), які також є транзит-
ними, але вже перейшли у фазу консолідованої демократії, що дає 
підстави стверджувати про можливість залучення інституційних 
чинників для своєрідного «підтягування суспільств» до вищого 
рівня розвитку і, відповідно, до формування певних інституційних 
рамок для конструктивної взаємодії влади та опозиції. Тому у цій 
статті ставиться за мету проаналізувати саме інституційні умови як 
середовище формування і функціонування парламентської опози-
ція в країнах ВГ.  

Теоретичне обґрунтування процесів формування конструк-
тивної опозиції в транзитних країнах. Немає потреби обґрунтову-
вати важливість політичної опозиції для нормального політичного 
процесу, однак її якість, формат існування обумовлюють вибір 
методів політичної боротьби (конвенційні або неконвенційні). 
Тому, звісно, кожна країна прагне до формування саме конструк-
тивної опозиції. Інститут конструктивної опозиції – це сукупність 
правил і зовнішній механізм спонукання до виконання цих правил. 
Причому одне з цих правил являє собою вибір стратегії співпраці 
як основний тип взаємодії влади та опозиції. За твердженням  
Ю. Абдуллаєвої, це правило є неформальним, а санкції виступають 
в неявній формі зростання транзакційних витрат [1, c. 45]. Зміст 
цих правил і їх ефективність відіграють найважливішу роль для 
зародження конструктивної опозиції як акту кооперативної 
взаємодії. Правила – це сукупність формальних інститутів, які 
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утворюють інституційне середовище, в якому й реалізується 
обрана політичними акторами стратегія взаємодії. Отже, інститут 
конструктивної опозиції – це норма взаємодії влади і опозиції, яка 
як основна стратегія цієї взаємодії використовує стратегію спів-
праці і реалізує її у формі інституційної практики у відповідному 
інституціональному середовищі [1, c. 46]. 

Для формування інституціонального середовища у транзитних 
країнах вдаються до залучення відповідних політичних інстру-
ментів, одним з основних з-поміж яких є тип виборчої системи. 
Таким чином, електоральні цикли відіграють особливу роль й 
істотно стимулюють згаданий потік транзакцій, збільшуючи їх 
інтенсивність по мірі наближення до виборчої кампанії і надаючи 
їм тим самим циклічного характеру. Кінець електорального циклу 
(вибори) є моментом своєрідного підведення підсумків конкурент-
ної боротьби політичних акторів за право укладання своєрідного 
договору з виборцями або своєрідного політичного тендера.  

Для збереження правил паритетної взаємодії влади та опозиції, 
а також для нормального (з мінімальними трансакційними 
витратами) функціонування політичного процесу, який у західному 
світі характеризується як «принцип гойдалок», важливим є забезпе-
чення інформаційної та ресурсної асиметрії. Сукупність цих 
інститутів, які зазвичай мають розгалужену структуру, утворюють 
інституціональне середовище, в оточенні яких формуються і 
функціонують інститути кооперативної взаємодії влади та опозиції. 
Масштаб і складність систем, які належать до інституціональних 
умов, природним чином залежать від величини сфери охоплення 
інституту кооперативної взаємодії влади та опозиції. Ця взаємодія 
може здійснюватися на рівні переговорного процесу, учасниками 
якого є лідери правлячої та опозиційної груп, на рівні міжпартійної 
конкуренції і, зрештою, на загальнонаціональному рівні [1, c. 47]. Зі 
створенням демократичних механізмів зміни влади як інструменту 
розв’язання політичних конфліктів, умов для цивілізованої полі-
тичної конкуренції, відбувається неминуче залучення суспільства у 
політичний процес, насамперед через вибори, тим самим збільшу-
ється кількість фактичних носіїв демократичних інститутів, у тому 
числі інституту конструктивної опозиції. І якщо роль інституціо-
нальних умов у нормотворенні інституту конструктивної опозиції 
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можна визначити як статичну, то їх роль у еволюційному розвитку 
цього інституту характеризується перш за все динамічним аспектом. 
Таким чином, життєвий цикл інституту у спрощеній інтерпретації 
представляють у вигляді двох етапів: інституціонального проек-
тування (пошук норм і формування потрібної сукупності норм) та 
інституціональної реалізації (формування відповідних норм і 
стійких інституціональних практик), а сам інститут – у вигляді двох 
змінюючих одна одну фаз – інституціонального проекту і власне 
політичного інституту чи інституціонального середовища.  

Відповідно до окресленого алгоритму визначимо етапи інсти-
туціоналізації політичної опозиції у країнах ВГ: перший етап – 
функціонування політичної опозиції у формі протоінституту (до 
1989 р.), який закінчився проведенням круглих столів і розпадом 
авторитарних політичних режимів; другий етап можна датувати 
1990-ми роками – у цей період відбувалося правове проектування 
опозиції як політичного інституту; третій етап – від початку 2000-х 
років – період, коли можна вести мову про формування відповід-
них політичних практик з повноцінною політичною конкуренцією, 
заснованою на політичному консенсусі щодо основних соціально-
політичних розмежувань, наявних у цих країнах. 

Наявність конструктивної опозиції у формі протоінституту 
характерне тільки для посткомуністичних країн, де мав місце 
договірний тип політичного переходу, який і заклав передумови 
для формування спочатку правил процедурного консенсусу 
стосовно основоположних політичних інститутів, а згодом і самого 
процесу досягнення процедурного консенсусу через:  

- Регулярне проведення чесних і конкурентних виборів. 
- Можливість громадян претендувати на обіймання виборних 

посад; 
- Відсутність репресій стосовно політичної опозиції. 
- Право громадян створювати незалежні асоціації та організації. 
- Вільний доступ громадян до джерел альтернативної інфор-

мації. 
- Наділення вибраних посадових осіб конституційним правом 

контролю за урядовими рішеннями.  
Перераховані правила становлять основу договірних відно-

син, які лягли в основу створюваних політичних інститутів на 
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підставі запровадження нових конституційних положень (через 
прийняття нових конституцій або внесення змін до чинних 
соціалістичних конституцій) перейшовши з часом у звичні 
політичні практики [2, c. 11–20].  

Нове інституціональне середовище в країнах ВГ поєднувало в 
собі насамперед такі інститути, як принципово іншу структуру 
державної влади та рівні повноважень її суб’єктів, тобто форму 
державного правління, незалежну судову систему та ЗМІ, інститут 
виборів, партійно-виборчу систему та ін., кожен з яких у сукупності 
сприяв формуванню конструктивної опозиції як інституціональних 
умов, в яких виконуються перераховані критерії процедурної 
демократії і реалізується принцип (у термінах А. Пшеворськи) 
«невизначеності результатів за визначеності процедур» [3].  

Отже, за визначенням Ю. Абдуллаєвої, принципово значимими 
інституціональними умовами формування конструктивної опозиції в 
країнах ВГ були правила процедурної демократії, які розроблялися і 
приймалися політичними акторами на консенсусній основі, причому 
на етапі інституціонального проектування у формі інституціо-
нального консенсус-проекту, а на етапі інституціональної реалізації 
у формі інституціонального консенсус-середовища [1, c. 62]. 
Зауважимо, що така етапізація є умовною і у кожній з країн ці етапи 
розгорталися у різні хронологічні періоди (найдовше у Словаччині). 
У реальності ці етапи є взаємопов’язаними і взаємопідпорядковани-
ми, де перша фаза є необхідною, а друга – достатньою умовою для 
формування конструктивної опозиції, що можливо тоді і тільки тоді, 
коли інституціональні умови зберігають свою консенсусну основу 
протягом усього життєвого (технологічного) циклу.  

Поряд з об’єктивними причинами, які супроводжували 
процеси формування конструктивної опозиції, на цей процес 
безпосередній вплив мали процедурні та структурні фактори (за 
А. Мельвілем) [4, c. 6 – 38]. У країнах ВГ формування процедур-
них факторів відбувалося в умовах вкрай розбалансованих 
політичних систем, супроводжуваних правовим вакуумом, де 
політичні актори змушені були ухвалювати політичні рішення 
задля зниження рівня політичних ризиків, які надходили від роз-
балансованої політичної системи, таким чином впорядковуючи 
«політичний хаос», який був неминучим після зламу попередньої 
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системи. На цьому етапі визначальну роль відіграли персональні 
якості політичних лідерів, причому і тих, хто представляв 
правлячі політичні сили, і тих – хто представляв опозиційні, які 
змогли елементарно втримати ситуацію, стримуючи політичне 
свавілля, джерелом якого були, передусім, радикали.  

Тобто динаміка і характер розвитку інституціональних умов 
визначає власне динаміку і характер еволюції власне політичної 
опозиції. Зрештою, динаміка співвідношення сил між владою та 
опозицією, жодна з яких не була монолітною і включала в себе як 
поміркованих, так і радикально налаштованих, і визначила подаль-
ший тип політичної взаємодії.  

Передумови формування політичної опозиції в країнах 
Вишеградської групи. Традиції взаємодії влади та опозиції слід 
шукати в історичній практиці цих країн. Нинішні соціально-
політичні розмежування насамперед зумовлені історично. Так, на 
думку дослідників процесів інституціоналізації в транзитних 
країнах, саме модель демократичного переходу від авторитаризму 
до демократії зумовила наявний інституціональний дизайн. Сто-
совно країн ВГ, то там поряд з моделлю переходу інституційний 
дизайн обумовлений ще й їх членством у ЄС, що, власне, й дало 
підстави класифікувати наявну у цих країнах модель модернізації 
як ендогенно-екзогенну.  

Перші групи антитоталітарного спрямування в країнах, які 
зараз утворюють ВГ, з’явилися у 50-х роках ХХ ст. Змістом 
боротьби дисидентів була лібералізація політичних режимів. Вони 
існували як мережа неформальних ініціатив. Звісно, у всіх країнах, 
де були поширені громадські рухи, робилися спроби їх придушити, 
однак наслідки були різні. Так, найвищий рівень протистояння 
влади і громадських організацій спостерігався у Польщі та 
Угорщині. У Польщі намагання уряду Е. Герека протистояти 
громадським ініціативам наштовхнулися на серйозний опір. В 
Угорщині також навіть найлояльніший режим Я. Кадара був дале-
кий від того, щоб миритися з опозиційним рухом. Але політика 
компромісу, яку сповідував лідер Угорщини, давала опозиції 
більші можливості для маневрування: з опозиціонерами боролися 
шляхом позбавлення права друкувати їхні праці, обмеження їх 
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виступів (як форми спілкування з громадськістю) тощо. Звісно, 
багато дисидентів змушені були виїхати за кордон. Але ті, що 
залишилися, згодом заснували самвидав, який поширював літера-
туру, заборонену режимом.  

Більшою реакційністю відзначалася політика чехословацької 
влади щодо опозиціонерів. Членів підпільного руху за права 
людини (Хартія 77) регулярно допитувала поліція, їм не давали 
можливості працювати за фахом і навіть позбавляли волі. Тому 
поступово дисидентство набуло форм переважно індивідуального 
протесту. Тобто керівництво компартій тодішніх країн ЦСЄ було 
сповнене рішучості будь-що утриматися при владі. Однак, намага-
ючись локалізувати початкові форми громадянської активності, 
вдавалися не до заборони, а регламентації діяльності різноманіт-
них соціальних ініціатив – профспілок, різноманітних освітніх 
організацій, творчих спілок тощо. 

Проте під тягарем економічних проблем політична ситуація у 
країнах регіону загострилася. Підтвердженням цьому стали спроби 
так званого «соціалістичного оновлення» на початку 80-х років  
ХХ ст. Зокрема, у Польщі «для зміцнення законності і гарантій прав 
і свобод громадян» були створені Головний адміністративний суд, 
Державний і Конституційний трибунали, незалежний інститут 
представника з прав громадян. Було розширено роль «союзницьких 
партій» – Об’єднаної селянської партії і Демократичної партії – у 
визначенні політики, управлінні державою.  

В інших країнах ВГ політична обстановка, яка характери-
зувалася наявністю розвинених форм суспільної самоорганізації, з 
одного боку, і дедалі більшою втратою легітимності комуністичних 
урядів, з іншого, уможливила створення політико-правових та 
економічних передумов для інституалізації громадянського сус-
пільства; найбільшого розмаху опозиційні рухи досягли у Польщі та 
Угорщині (польська «Солідарність» наприкінці 1981 року налі-
чувала 9447 тис. членів [5, c. 124]). На основі цих рухів відбувалася 
політична структуризація суспільств – по-перше; по-друге, в умовах 
соціалістичної системи у Польщі та Угорщині почали формуватися 
інструменти впливу парламентської опозиції завдяки спробам їх 
легітимізувати, а не заборонити. Натомість у країнах, де опозиційні 
рухи заборонялися, політична напруга зростала, але мала проти-
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лежні наслідки, спричинивши зростання масштабів неконвенційних 
методів боротьби.  

 Хоча на перших порах більша жорсткість авторитарного 
режиму ускладнювала формування опозиції у масштабах усього 
суспільства у Чехословаччині. Після придушення антиурядових 
виступів 1968 року і посилення авторитаризму діяльність і вплив 
опозиції не набули такого розмаху, як це було у Польщі та 
Угорщині. Вважається, що найменший вплив зовнішнього – 
«радянського» – чинника був у Польщі та Угорщині, де екзогенні 
фактори справді мали другорядну роль, тоді як в Чехословаччині 
саме екзогенний чинник виявився вирішальним (так званий «ефект 
доміно»), коли авторитарні еліти розпочали процеси лібералізації 
під впливом перетворень, уже започаткованих Польщею та 
Угорщиною, що спричинило тотальну (часто безконтрольну) 
лібералізацію всіх сфер життя.  

Зміст вимог громадських рухів також істотно трансфор-
мувався протягом 1980-х років. Якщо спочатку рухи декларували 
прихильність до проведення перетворень, то потім перейшли у 
непримиренну опозицію, ставлячи питання про докорінну зміну 
режиму. Визнання владою вимог громадських рухів, діяльність 
яких набула яскраво вираженого політичного забарвлення, озна-
чала руйнування монолітності соціалістичної політичної системи.  

Проте впливовість опозиційних рухів була неоднаковою у 
соціалістичних країнах. Однак поява відкритої опозиції, яка 
прагнула перерозподілу влади і зміни моделі суспільно-політично-
го устрою, сприяла поступовому визріванню консенсусу, повільній 
легітимації альтернативної ідеології, легалізації нових політичних 
сил. Оскільки саме Польща виявилася локомотивом у процесах 
демократизації, детальніше зупинимося на феномені польської 
«Солідарності». 

Так, масштаби акцій протесту у Польщі стали несподіванкою як 
для влади, так і для суспільства. Слід наголосити, що важливим 
елементом розвитку ініціатив громадянського суспільства у цій 
країні були тісні зв’язки між польськими борцями за громадянські 
права і західними організаціями, створеними польськими емігран-
тами. Не дивно, що спершу «Солідарність» багатьма дослідниками 
розглядалася як вирощена американськими спецслужбами контр-
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революційна організація, яка скористалася довірою польського 
народу і помилками колишнього партійного керівництва країни. 
Якими б не були версії появи опозиційних рухів – досягти подібної 
масовості рухи мали змогу лише за умови наявності внутрішніх 
передумов – формування своєрідної «революційної ситуації».  

Зокрема, профспілка «Солідарність» виникла на хвилі масового 
руху робітничого протесту, витоки якого лежать у політичній кризі 
1956 року, студентських виступах у березні 1968 року, масових 
страйках робітників у грудні 1970 року, акціях протесту проти 
підвищення цін у січні – лютому 1971 року та в червні 1976 року. До 
другої половини 70-х років належить створення у Польщі перших 
опозиційних рухів та організацій – Комітет захисту робітників, Рух 
захисту прав людини та громадянина, студентський комітет 
Солідарності у Кракові, установчий комітет вільних профспілок у 
Катовіце, Рух молодої Польщі тощо. З літа 1977 року масово почали 
створюватися незалежні видавництва, які поширювали нелегальні 
газети та журнали.  

На кінець 1970-х років з усією очевидністю проявився крах 
економічної політики тодішнього керівництва країни на чолі з 
Е.Гереком. Розпочата популістськими лозунгами на кшталт «Облич-
чям до Заходу!», «Квартиру – кожному!» і здійснювана ним полі-
тика необмежених кредитів призвела до величезного зовнішнього 
боргу, який у 1980 році становив близько 20 млрд дол., значного 
підвищення цін, дефіциту на продовольчому ринку. В країні один за 
одним виникали «тютюнові», «м’ясні» та інші кризи. Це спричинило 
нову хвилю страйків, організованих страйковими комітетами. На 
кінець серпня 1980 року їх кількість сягнула 304. Слід наголосити, 
що від самого початку страйкового руху страйкові комітети були 
підтримані польською інтелігенцією, що сприяло запозиченню 
прогресивних ідей від найдієвішого прошарку соціуму. 17 вересня 
1980 року у Гданську відбулося злиття страйкових комітетів і 
утворення на їх основі Незалежної самоврядної професійної спілки 
«Солідарність», яку очолив 37-річний Лех Валенса. Профспілка 
мала у своєму розпорядженні величезну матеріальну та фінансову 
базу і вже не відповідала своєму офіційному статусові незалежної 
профспілки, а становила добре структурований суспільно-політич-
ний рух. Поступово до соціальних вимог додалися вимоги 
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прийняття законів про профспілки та цензуру, доступ до ЗМІ, 
створення громадської комісії з контролю за забезпеченням продо-
вольством тощо. Зрештою, з прийняттям програми діяльності 
«Солідарності» у 1981 році країні було представлено документ, який 
містив цілісну програму зовнішньої та внутрішньої політики для 
країни. Вона відкрито вимагала від влади своєї участі в керівництві 
країною, у вирішенні економічних та політичних питань.  

Поряд з активізацією діяльності «Солідарності» інтенсифіку-
вався рух комуністів. Усередині Польської Об’єднаної Робітничої 
партії (ПОРП) ставилося питання розвитку внутрішньопартійної 
демократії, докорінної перебудови партії. Гучніше звучали заклики 
вести діалог із «Солідарністю», притягнути до відповідальності 
комуністів, винних у «доведенні країни до катастрофи».  

Зрештою, протистояння комуністів та «солідаристів» нагадува-
ло «гру на випередження», в якій тимчасово перемогли комуністи, 
заборонивши «Солідарність» і ввівши в країні воєнний стан 
наприкінці 1981 року. У подальшому боротьба продовжувалася, але 
вже за наявності жорсткого протистояння всередині «Солідарності» 
між прихильниками концепції «тривалого маршу» або «підпільного 
суспільства» – і радикалами, які підтримували ідею «одночасного 
удару». Відповіддю на численні арешти була програмна заява, в якій 
серед основних завдань було визначено: бойкот існуючих держав-
них організацій та інститутів, створення на противагу їм власних 
незалежних структур, боротьба за економічні інтереси трудящих, у 
тому числі шляхом проведення страйків.  

Під впливом діяльності «Солідарності», а також внаслідок не-
долугої урядової політики суттєво змінилася політична свідомість 
поляків. За даними Інституту філософії та соціології Польської АН 
у 1983 – 1985 роках лише 44% поляків підтримували ідею владних 
відносин соціалістичного типу і відповідної системи політичних 
цінностей, установок та орієнтацій [6, c. 239 – 243]. 

Початок перебудови в СРСР і чергова економічна криза у 
Польщі 1987 – 1988 років викликала пожвавлення «Солідарності». 
На 1989 рік політична криза загострилася настільки, що всім полі-
тичним акторам стало зрозуміло, що виходом із ситуації може бути 
загальна дискусія, яка і ввійшла в історію як «круглий стіл» з пред-
ставниками різних громадських та робітничих рухів, і, зрештою, 
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легалізація «Солідарності». Таким чином, діяльність «Солідарності» 
створила прецедент у країнах Соціалістичної співдружності, про-
демонструвавши можливість «розбудови давно забутих соціальних 
тенденцій і наголосивши на тому, що тріщини у позірно монолітній 
тоталітарній системі можна використати для відродження грома-
дянського суспільства» [7, c. 129]. Рівень розмаху рухів, соціальний 
склад їх учасників зумовив спосіб демократичного переходу і 
своєрідну спрямованість «оксамитових революцій». Однак, на наш 
погляд, їх слід вважати радше неінституалізованою формою 
громадянської активності, яка прискорила процеси його розвитку.  

Моделі переходу до демократії. Рівень розвитку суспільно-
політичних рухів безпосередньо позначився на способах зламу 
авторитарної системи у країнах ВГ, де з усією очевидністю прояви-
лися дві основні моделі демократичного переходу. У Польщі та 
Угорщині демократичний перехід кваліфікується як реформа, узго-
джена між владою та опозицією (за Є. Вятром) [8]. Тобто мала 
місце самовідмова частини правлячої авторитарної еліти від влади, 
яка стала можливою за наявності високого рівня політичного плюра-
лізму і розмаху руху реформаторів всередині правлячого режиму, 
які здобували перевагу над консерваторами, противниками змін. В 
обох країнах політика лібералізації, розпочата авторитарними уря-
дами, вже на кінець 1989 року привела до плюралізації суспільного 
та політичного життя в межах недемократичної системи.  

Схожою була ситуація і в Угорщині, де розвивався незалеж-
ний видавничий ринок, пацифістські та екологічні рухи, які поряд 
із суспільно-політичними рухами стали основою для формування 
інститутів громадянського суспільства. Проте в Угорщині, на 
відміну від Польщі та Чехословаччини, авторитарний режим 
протягом 1980-х років все ще спирався на деякі економічні 
досягнення, які з’явилися завдяки застосованій політиці лібераліза-
ції в економічній сфері. Але і в Угорщині наприкінці 1980-х років 
економічна ситуація різко погіршилася. На тлі плюралізації 
суспільства та політичного життя опозиційні настрої максимізува-
лися, динамічно формувалися незалежні громадські, молодіжні 
організації та профспілки, політичні партії та рухи (Угорський 
демократичний форум, Новий березневий фронт, Союз молодих 
демократів, Демократичний союз працівників науки, Незалежна 
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партія вільних землеробів та ін). Крім того, в Угорщині, на відміну 
від Польщі, опозиційні угруповання набули форм політичних 
партій, а не професійних спілок. Саме під тиском опозиційних сил, 
а також під впливом польських подій в Угорщині відбувся діалог 
«за трикутним столом», у ході якого був підписаний прогресив-
ніший документ, ніж у Польщі. Тим самим в Угорщині були 
закріплені підвалини демократичної політичної системи.  

Демократичний перехід у Чехословаччині кваліфікується як 
політичний перелом, або абдикація, коли спостерігається цілковите 
падіння структур недемократичного режиму та заміщення авторитар-
них еліт – цілком або частково – опозиційними. Так, чехословацька 
комуністична еліта не вдалася до лібералізації політики. Навпаки, 
авторитарний уряд застосовував політику репресій та залякування 
опозиціонерів. Лише наприкінці 1980-х років маніфестації та виступи 
набули масового характеру і поклали початок розвитку загально-
державних форм самоорганізації суспільства насамперед за критерієм 
ставлення до правлячого режиму.  

Загалом політична структура центрально-східноєвропейських 
суспільств стала виразною лише наприкінці 1980-х років (у Польщі 
дещо раніше – на початку 1980-х років) [9, c. 163–167]. Причому 
ступінь легітимності авторитарних політичних режимів обернено 
пропорційний ступеню суспільної самоорганізації. Більша лібе-
ральність правлячих режимів у Польщі та Угорщині зумовила 
формування опозиції режимові у масштабах усього суспільства, а 
утвердження політичного плюралізму, поряд з локальним – на 
загальнодержавному рівні (суспільно-політичні рухи та політичні 
партії створювалися як загальнодержавні). Тим часом у Чехо-
словаччині жорсткіша політика авторитарного режиму стримувала 
загальнодержавні форми суспільної самоорганізації, привівши до 
формування суспільно-політичних рухів і політичних партій 
здебільшого за географічним критерієм (на противагу партіям, 
створеним на території Словаччини, створювалися партії у чеській 
частині країни; відповідно й діяльність створюваних організацій 
спрямовувалася передовсім на політичний сепаратизм, у другу 
чергу – на зміну політичного режиму).  

І хоча лінії поділу між окремими типами процесів демокра-
тизації надто розмиті, проте проведений аналіз чітко засвідчує 
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наявність двох моделей переходу: Польща та Угорщина, з одного 
боку (у цих країнах розвиток опозиції уможливлювався завдяки 
політиці лібералізації, здійснюваної соціалістичними урядами), з 
іншого – Чехословаччина, де опозиція мала радше фрагментарний, 
епізодичний характер.  

Безпосередній вплив на інтенсивність демократичного переходу 
і формування «правил гри» між владою та опозицією мала 
тривалість підготовчої фази переходу до демократії, яка в Угорщині 
налічувала кілька місяців, у Польщі – майже 10 років. У Чехо-
словаччині підготовчої фази як такої не було – «демократизація 
практично одразу ж ввійшла у фазу вирішення» [10, C. 35]. Майже 
не було реформаторів у цих країнах і серед правлячої еліти, що 
ускладнювало можливості ініціювання змін зсередини. Опозиція 
була нечисленною і неконсолідованою. Тому падіння авторитарного 
уряду було здебільшого наслідком екзогенних впливів (лібералізація 
і наступний розпад СРСР, політичні події у Польщі).  

Але ліквідація авторитарного режиму не тотожна формуванню 
режиму демократичного. Безперечно, між цими двома станами існує 
перехідний період, у процесі якого постсоціалістичні країни мали 
створити умови, необхідні для утвердження демократії. Для країн 
ЦСЄ демократичний транзит означав створення демократичних 
інститутів як номінальне завдання і утвердження демократичних 
процедур, як завдання стратегічне.  

Важливий висновок з приводу характеру переходу зробив у 
своєму дослідженні А. Пшеворськи. Зокрема, аналізуючи моделі 
переходів до демократії, він зазначає, що «стабільність режиму 
залежить від присутності (відсутності) переконливої альтернативи 
даному політичному режиму у той момент, коли він втрачає свою 
легітимність. Якщо на момент втрати йому немає іншої альтер-
нативи, громадяни не можуть зробити осмисленого вибору на 
користь утвердження нових компромісних інститутів. У цьому разі 
ініціативу перехоплює та ж таки, хоча й частково заміщена, 
номенклатура» [3].  

Наслідком політичного протистояння 1981 – 1989 рр. у 
Польщі став вибір політичними акторами – ПОРП та «Солідар-
ності» стратегії співпраці як еволюційно-стабілізаційної стратегії. 
Завданнями круглого столу було розроблення правил гри – проекту 
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нових інституціональних умов, які б забезпечили процеси 
взаємоузгодження інтересів правлячих та опозиційних політичних 
сил – створення відповідних інституціональних умов, які б 
сприяли постійному пошуку політичного консенсусу в умовах 
трансформаційних перетворень. Робота круглого столу у Польщі 
тривала близько двох місяців. Принцип відбору учасників круглого 
столу пізніше ліг в основу реалізованої і Польщею, і іншими 
країнами ВГ моделі консоціальної демократії, коли екстремістські 
групи були принципово не залучені до переговорного процесу. 
Принцип консенсусу, покладений в основу реалізації домовле-
ностей круглого столу, створив своєрідне інституційне середовище 
для відторгнення екстремістськи налаштованих організацій, 
змусивши їх домовлятися.  

В Угорщині політичні консультації влади та опозиції 
розпочалися 22 квітня 1989 р., на яких були оговорені принципові 
взаємоприйнятні умови для власне продовження переговорів, і 
тільки після цього була обрана стратегія співпраці, яка ввійшла в 
історію як революція-еволюція. Звісно, що ці домовленості мали 
ситуативний характер, але паритет сил влади та опозиції змушував 
триматися обидві сторони конфлікту в певних рамках (заохочення 
співпраці і покарання опортунізму), що й дало змогу на конститу-
ційному рівні затвердити досягнуті домовленості і провести перші 
незалежні парламентські вибори на конкурентній основі.  

Інституціональне проектування правил процедурної демократії, 
причому на консенсусній основі, становило мету і зміст перего-
ворного процесу, який відбувався в рамках угорського круглого 
столу. Зауважимо, що робота Національного круглого столу 
розпочалася 13 червня 1989 р. і тривала три місяці. В його роботі, 
крім правлячої Угорської соціалістичної робітничої партії, брали 
участь 9 партій та організацій, традиційні громадські організації, 
профспілки, які представляли опозицію.  

Основними принципами роботи круглих столів в обох країнах 
були: принцип відбору учасників, принцип рівноправ’я, принцип 
вирішення спірних питань на компромісній основі. Відповідно, й 
круглі столи мали певну організаційну структуру, зокрема, було 
створено шість спеціальних комісій: конституційної, з регулюван-
ня діяльності партій, з проблем виборів, щодо зміни кримінального 
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законодавства, з правових гарантій опозиційних політичних сил, з 
інформації, з правових гарантій від політичного насильства.  

Незважаючи на наявні суперечності, учасниками круглих 
столів і у Польщі, і в Угорщині було досягнуто політичних ком-
промісів і підписано відповідні договори восени 1989 р. [11, с. 34]. 
Домовленості містили принципові положення щодо зміни форми 
державного правління, внесення змін до Конституції, запроваджен-
ня поста президента, підготовки законодавства про політичні 
партії, проведення на багатопартійній основі вільних виборів до 
Державних Зборів (парламенту) [12, с. 59 – 60]. Таким чином, 
круглі столи виконали свою основну роль з узгодження політичних 
інтересів і вироблення на консенсусній основі основних принципів 
та юридичних норм переходу до правової держави. А в міру 
вирівнювання ресурсних можливостей сторін через ослаблення 
правлячих політичних сил, а з іншого боку – через нарощування 
мобілізаційного потенціалу опозицій та перетворення їх у рівно-
цінних політичних акторів, інтенсифікацію їх ролі через створення 
повноцінних механізмів для політичної участі організованих 
політичних інтересів (політичних партій) і відповідного переходу 
до еволюційної моделі кооперативної взаємодії. Вибір стратегії 
співпраці в умовах політичної нестійкості, коли країни проходили 
своєрідну точку біфуркації, звісно, не був визначений наперед, але 
був результатом сукупної взаємодії різних суб’єктивних факторів. 
І, у першу чергу, наявність політичної волі усіх учасників круглого 
столу і розуміння ризиків, які йшли від політичної нестабільності, 
визначили наступне переведення політичного конфлікту у 
конструктивну фазу і формування відповідних «правил гри», які 
задовольняли основних політичних акторів. Тим самим були 
створені умови для утвердження конструктивної опозиції, оскільки 
опозиційним силам не потрібно було вдаватися до неконвенційних 
політичних дій для того, щоб заявити про свою політичну позицію 
чи реалізувавши свої програмні положення, перейшовши шляхом 
виборів у розряд правлячої політичної сили.  

Звісно, що розробка консенсус-проектів інституціональних 
умов, яка відбувалася під впливом процедурних факторів, означала 
тільки створення відповідних рамок політичної поведінки політич-
них акторів, а не остаточного утвердження консенсусних 
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принципів взаємодії влади і опозиції і формування конструктивної 
опозиції. Але фіксація санкцій, які могли б бути застосовані у разі 
виходу за рамки цих правил, і відповідні наслідки неконвенційних 
дій робили їх порушення непривабливими основним політичним 
акторам. Тобто, важливо було, щоб процес інституціоналізації, 
який поступово відбувався за деформалізуючого впливу струк-
турних факторів, не втратив би своєї консенсусної основи. До того 
ж, у країнах ВГ суттєвим структурним фактором був фактор руху у 
напрямі ЄС. Чехословаччина. Вище зазначалося, що у цій країні 
модель переходу класифікується як абдикація, відповідно проце-
дурного консенсусу у фазі формування протоінститутів («правил 
гри») не відбулося. Незважаючи на це, і Чехії, і Словаччині вдало-
ся досягти формування конструктивної опозиції іншим способом. 
На відміну від Польщі та Угорщини, взаємодія влади та опозиції у 
цій країні тривалий час велася за принципом гри «з нульовою 
сумою». На наш погляд, причина в тому, що співвідношення 
правлячих та опозиційних сил не було паритетним. Відповідно, 
опозиційні політичні сили чинили менший тиск на владу. В 
Чехословаччині більша лояльність до політичного режиму поясню-
валася меншим рівнем економічної кризи. Свої наслідки мала й 
репресивна політика уряду, який елементарно не допускав ство-
рення організованих груп інтересів. Саме тому в Чехословаччині 
протестні та антикомуністичні настрої формувалася у вигляді 
громадської думки, а не організованих політичних сил, як це було 
в інших країнах ЦСЄ. І коли у 1989 р. комуністичних режим у 
Чехословаччині посипався внаслідок аналогічних процесів у 
Польщі та Угорщині відповідно до «ефекту доміно», правлячі 
політичні сили, розуміючи стан громадської думки і бачачи 
приклад сусідніх країн, де на той момент уже відбулися круглі 
столи, змушені були піти на запровадження схожих, як у сусідніх 
країнах, політичних рішень, які стосувалися проведення вільних 
виборів, запровадження посади президента, внесення відповідних 
змін до Конституції. У Чехословаччині це була своєрідна «гра на 
випередження», у якій правляча партія під керівництвом М. Якеша 
(Г. Гусак у 1987 р. був зміщений з поста лідера Комуністичної 
партії Чехословаччини) сподівалася й у подальшому переймати 
ініціативу. Хоча початково політичні сили намагалися діяти за 
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зразком СРСР, реалізуючи горбачовську модель перебудови (у 
авторстві В. Адамеца – прем’єр-міністра з жовтня 1988 р.). Однак 
поступово зростала політизація громадянських ініціатив, які 
набували форм вуличних демонстрацій. Зокрема, йдеться про 
вуличні демонстрації серпня – вересня 1988 р., тиждень Яна 
Палаха в січні 1989 р., протестні акції 1989 р. Нестандартним 
виявом громадянської активності були підписні акції – підписна 
ініціатива діячів культури в січні – лютому 1989 р. як реакція на 
розгін демонстрантів під час проведення заходів на вшанування 
пам’яті Я. Палаха, а потім у підтримку звільнення В. Гавела. Друга 
підписна акція 1989 р. тривала протягом літа 1989 р., яка 
називалася «Кілька фраз». Паралельно пожвавився молодіжний 
рух. Проте пробудження громадянських ініціатив у Чехосло-
ваччині було неспівмірним з реакцією влади і здійсненням 
транзиту аналогічним сусіднім країнам способом. Розв’язка 
настала 17 листопада 1989 р. під впливом подій у Східній Європі 
на Центральній площі у Празі. У цей день студенти влаштували 
мітинг. Однак студентська акція була жорстоко придушена, 
внаслідок чого постраждало близько 500 чоловік. Це стало 
каталізатором суспільної активності і на 20 листопада у Празі вже 
було близько 400 тис. демонстрантів. Аналогічні акції протесту 
відбулися і у Братиславі. Зусиллями В.Гавела був організований 
Громадянський форум. Відтак стрімкий розвиток громадянського 
руху змусив представників владної еліти реагувати на ці події.  
24 листопада 1989 р. відбувся позачерговий пленум ЦК КПЧ, на 
якому М. Якеша (генерального секретаря КПЧ) було відсторонено 
від влади. Крім того, від влади було відсторонено більше  
30 партійних функціонерів, які відзначилися особливо реакційною по-
літикою. Також пленум прийняв програму «нових дій», намагаючись 
проголосити прихильність до нових дій, підтвердивши прихильність 
ідеям та лозунгам «соціалізму з людським обличчям» [13]. Проте 
часткові поступки і тактика «дозованого допуску опозиції до влади» 
вже не дали очікуваних результатів і новообраний лідер КПЧ 
змушений був подати у відставку [13]. Вже за тиждень після 
проведених відставок Національні збори проголосували за внесення 
змін до Конституції. Також були легалізовані новосформовані полі-
тичні партії. Тим самим було зруйновано монополію КПЧ на владу. 
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А вже 7 грудня 1989 р. обрали нового прем’єр-міністра М.Чалфу, 
заснували уряд великої коаліції, ключові посади в якому було 
віддано дисидентам. Реабілітованого А.Дубчека обрали головою 
парламенту, а 29 грудня 1989 р. В.Гавел став президентом Чехосло-
ваччини. Вже новосформований уряд взяв на себе відповідальність 
за розвиток подій у країні, провів амністію політичним в’язням  
(22 тис. чоловік), відмінив цензуру і оголосив про проведення 
вільних виборів улітку 1990 р. На виборах перемогу здобув Грома-
дянський форум та ОПН, які отримали 46 мандатів у парламенті 
(КПЧ отримала 14 мандатів).  

Отже, характерною рисою «оксамитової революції» у Чехо-
словаччині був не компроміс між владою та опозицією, а повне 
заміщення правлячої еліти опозиційними силами. Це дало змогу 
сформувати досить однорідний уряд, де консенсус був застосований 
само собою. Власне, це сприяло створенню доволі динамічного, з 
точки зору подальшого розвитку країни, консенсус-проекту нових 
інституціональних змін. Думаю, не останню роль цей політичний 
консенсус відіграв для мирного «розлучення» Чехії та Словаччини з 
1993 р. Утворення однорідного співтовариства учасників політи-
чного процесу і внаслідок цього відсутність проблеми досягнення 
консенсусу з приводу правил політичної гри і пов’язаної з ним 
проблеми «дурної безкінечності» не потребувало відповідного пере-
говорного процесу з узгодження інтересів сторін, як це відбувалося 
у Польщі і Угорщині. Таким чином, необхідна інституціональна 
умова формування конструктивної опозиції в Чехословаччині була 
забезпечена іншими, ніж у країнах з договірним типом переходу, 
способом, а консенсус з приводу правил гри досягався у формі 
непродекларованого консенсусу.  

Висновки. По-перше, характерною рисою інституціоналізації 
конструктивної опозиції в країнах ВГ вважалося те, що для них 
властивим було тривале функціонування інституту конструк-
тивної опозиції у формі протоінституту. Наявність опозиційно 
налаштованого опозиційного прошарку протягом значного часу 
сприяло формуванню правил гри, заснованих на політичному 
консенсусі, що не сприяло інтеграції екстремістськи налашто-
ваних політичних груп у політичний процес і було фактором 
зниження конфліктного потенціалу.  
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По-друге, – швидше формування конструктивної опозиції 
характерне для країн, у яких мав місце так званий «договірний тип 
демократичного переходу», який відбувся у форматі «круглих 
столів» (Польща та Угорщина). В країнах, у яких політичний 
перехід відбувався у формі абдикації, конструктивна опозиція також 
сформувалася, хоча там інституційні передумови формувалися дещо 
іншим способом (Чехословаччина). Такими процедурними умовами 
були правила процедурного консенсусу – суб’єктам політичного 
конфлікту вдалося досягти домовленостей щодо подальших реформ 
під тиском насамперед «вулиці» – громадянського суспільства, яке 
формувалося.  

По-третє, і у першій, і у другій групі країн опозиція погодилася 
на реалізацію інституційних змін, які створювали каркас для фор-
мування необхідних політичних ліфтів, для того щоб «запустити» 
нову політичну систему: зокрема, були досягнуті домовленості 
стосовно типу виборчої системи; можливостей громадян претенду-
вати на обіймання виборних посад; відсутності тиску на політичну 
опозицію; права громадян створювати незалежні асоціації та 
організації; регулярного проведення конкурентних і справедливих 
виборів; наділення посадовців конституційними повноваженнями 
контролю за урядовими рішеннями. Ці домовленості як принципи 
згодом були закладені в основу нових політичних інститутів, що 
було закріплено на конституційному рівні. Нове інституційне 
середовище включало в себе такі інститути: структура державної 
влади та рівні повноважень суб’єктів, тобто форма державного 
правління, незалежна судова система та незалежні ЗМІ, тип вибор-
чої системи, інститут політичних партій. У поєднанні ці інститути 
сприяли формуванню конструктивної опозиції як інституційних 
умов, завдяки яким виконуються перераховані критерії процедурної 
адаптації і, відповідно, реалізується озвучений А. Пшеворськи 
принцип «невизначеність результату за визначеності процедур» [3].  

По-четверте, розглянуті вище передумови формування 
конструктивної опозиції свідчать про зумовленість цих процесів 
мікросоціальними (процедурними) і макросоціальними (структур-
ними) факторами. Досягнення домовленостей стосовно «правил 
гри» на етапі демократичного переходу і елементарне розуміння 
необхідності їх дотримання політичними акторами дало їм 
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елементарну можливість «прижитися», ставши, у термінах  
А. Пшеворськи, «єдиними правилами гри у місті» [3]. Тому у 
випадку ВГ маємо і сприятливий збіг обставин, і сприятливі 
стартові умови на етапі демократичного переходу, і елементарну 
відповідальність політичних акторів, що й зумовило відносно 
безболісний демократичний транзит з наступним утвердженням 
політичного плюралізму і формування конструктивної опозиції.  
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Тетяна Ляшенко 

 
ПЕРСПЕКТИВИ «РУССКОГО МИРА» В КРАЇНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
У статті досліджуються спроби побудови «русского мира» 

на територіях колишніх республік радянської Середньої Азії. 
Аналізується технологія пропаганди впровадження та функціо-
нування ідеї єдиного мовного, культурного та політичного 
простору колишнього СРСР. Розглядаються проекти створення 
«народних республік» на базі російськомовного населення всере-
дині держав Центральної Азії. 

Ключові слова: «русский мир», Центральна Азія, російсько-
мовне населення, мовне питання, сепаратизм, ідентичність. 

Lyashenko T. Perspectives of «Russian world» in countries of 
Central Asia on the modern stage. The article deals with the the 
attempts of construction of «Russian world» on territories of former 
republics of Soviet Middle Asia. Technology of propaganda of 
introduction and functioning of idea of single language, cultural and 
political space of the former USSR is analysed.The projects of creation 
of «republics of people’s» on the base of the Russian-language 
population inwardly of the states of Central Asia are examined. 

Key words: «Russian world», Central Asia, Russian-language 
population, language question, separatism, identity. 

 
Події в Україні вже понад рік ставлять питання перед полі-

тиками, аналітиками та експертами щодо можливості реалізації 
подібного сценарію не лише в інших республіках колишнього 
СРСР, але й «ближнього зарубіжжя». Адже предметний і 
всебічний аналіз того, що відбувається в Україні зараз та 
подальший прогноз подій має принципове значення для оцінки 



 

 85 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

геополітичних процесів у всьому світі. Фактично не залишилось 
жодної країни, яка б не зайняла власну позицію у цьому 
конфлікті. І навіть ті держави, що начебто зберігають нейтралітет 
(наприклад, держави Центральноазійського регіону), вимушені 
узгоджувати свою як внутрішню, так і зовнішню політику з 
реальною загрозою, яку несе намагання Путіна перекроїти 
сучасні кордони і примусити світ жити за його законами.  

На думку багатьох дослідників [1], услід за Україною окупаційна 
політика Росії може торкнутися не лише країн Балтії, Молдови, 
Польщі, але, насамперед, держав Центральної Азії, зокрема Казах-
стану. Намагаючись легітимізувати свої загарбницькі дії, президент 
Путін прикривається «співвітчизниками», до яких зараховується 
«близько третини мільярда російськомовного населення, або майже 
кожний двадцятий житель планети, який має духовні та ментальні 
ознаки російськості та є небайдужим до долі і місця Росії у світі» [2]. 
Будь-яка логіка відходить на задній план, якщо йдеться про захист 
«суперетносу», який «несе цивілізацію і культуру». «Реальною метою 
російського лідера є те, що він називає «інтеграційним проектом» 
щодо територій колишнього СРСР, задуманим для пожвавлення Росії 
та відновлення російської цивілізації на позиціях, що належали їй, – 
на його думку, – по праву. Путін взяв його як своєї місію і вірить, що 
успішне здійснення цього проекту гарантуватиме йому міцне місце в 
російській історії» [3]. 

Казахстан за національним складом населення, географічним 
та економічним становищем має з Україною багато спільного. Як і 
в Україні, росіяни становлять у Казахстані близько 1/5 населення, 
яке в своїй більшості розмовляє російською мовою. Республіка має 
величезний кордон з Росією, а їхні економіки так тісно інтегровані, 
що «самостійно» існувати Казахстану досить складно. 

Особлива увага з боку Російської Федерації приділяється Схід-
ному Казахстану, де зосереджена велика кількість етнічних росіян. 
Висловлювання російських депутатів на кшталт В.Жириновського 
щодо «исконно» російських земель були суттєво підкріплені висту-
пом В.Путіна на молодіжному форумі «Селігер – 2014», в якому він 
заявив, що казахи не мали державності. «Президент Казахстану 
Нурсултан Назарбаєв зробив унікальну річ – він створив державу на 
території, на якій ніколи держави не було», – сказав Путін.  



0  

 86 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

 У Казахстані уважно поставилися не лише до відповіді росій-
ського президента, але й до самого питання, і сприйняли це як 
попередження. Також свою роль відіграла і кримська промова 
Путіна, який заявив, що росіяни – найбільший розділений народ у 
світі, а Росія готова захищати свої інтереси. Це викликало ще більше 
занепокоєння як серед політичних еліт, так і експертного співто-
вариства, взявявшись аналізувати можливі сценарії розвитку подій. 
Москва, за твердженням західних і деяких казахстанських ана-
літиків, може спровокувати в республіці внутрішні заворушення і, 
скориставшись ними, захопити північні і північно-східні області 
країни за таким само сценарієм, який відбувся у Криму. 

Східний Казахстан є одним зі складних регіонів Казахстану за 
етносоціальним профілем. Під цим регіоном ми розуміємо Східно-
казахстанську область, утворену в 1997 р. шляхом скасування 
Семипалатинской області. Специфікою Східного Казахстану, крім 
економічного профілю, є російська домінанта в етнічному складі. 

З початку XVI століття сучасну територію Казахстану почали 
заселяти втікачі козаки. Указом царя Олександра I в 1808 р. 
Сибірське козацтво отримало статус Сибірського козачого війська 
з центром у м.Омську.Козаки і переселенці, що йшли за ними з 
Росії, зі зброєю в руках захоплювали кращі землі, луки і пасовища, 
витісняючи у степ корінне населення, яке вони називали киргиз-
кайсаками, щоб не плутати з російськими козаками. 

З того часу і розпочалася окупація території, і в 1925 р. за 
указом Сталіна була створена Казахська РСР. Територіальні межі, 
в яких повинні були жити казахи – від Уралу до середньої течії 
Сирдар’ї – були окреслені більшовиками, які вважали, що казахи 
повинні жити там, де вказав Сталін. Казахське місто Ташкент було 
передане Узбекистану, Оренбург і Челябінськ дісталися Росії. 
Казахи в XIX столітті чинили опір як могли. У 1836–1838 рр. було 
придушене повстання Ісатая Тайманова і Махамбета Утемісова. У 
1846 р. був ліквідований останній казахський хан Кенесари. У 1857 р. 
було розгромлено Казалінське повстання під керівництвом 
Жанкожі Нурмухамедова. Розправа військ над мирним населенням 
при взятті розташованих на території сучасного Киргизстану та 
Казахстану фортець Пишпекі Тараз в 1864 р. глибоко обурила 
офіцера російської армії, історика і мандрівника, етнічного казаха 
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Чокана Валіханова – після кількох гарячих і безрезультатних супе-
речок з полковником Черняєвим він подав у відставку. У 1866 р. 
російська армія захоплює Чимкент (Шимкент), а наступного року 
формується Сибірське козацьке військо, якому наказувалося 
утримання територій, які Путін зараз називає «русским миром». 

Своєрідне поширення «русского мира» знайшло втілення в 
голодоморі, який у 1919–1922 і 1930-х рр. призвів до загибелі майже 
2 мільйонів осіб в Казахстані. За твердженням головного редактора 
літературного журналу «Простор», казахстанського поета і прозаїка 
Валерія Михайлова «казахи, дійсно, за якихось 10-15 років позбу-
лися близько половини населення. Світова історія не знає трагедії 
подібного масштабу». Як і у випадку з Україною, в 30-х роках 
більшовики почали заповнювати спустошені області, переселяючи 
людей з інших частин СРСР. У 60-х рр. почалося освоєння цілинних 
земель у Казахстані, за цей час в казахські степи встигли переселити 
близько мільйона людей, знизивши процентне співвідношення 
корінного населення – казахів до 30 відсотків. 

Радянська влада широко користувалася природними багат-
ствами Казахстану, на долю якого припадало 70% радянського 
виробництва свинцю, цинку, титану, магнію, олова, 90% фосфору і 
хрому, більше 60% срібла і молібдену. З 1955 р. працює космодром 
Байконур, з яким пов’язані всі успіхи радянської космонавтики. У 
1969–1970 рр. територія Казахстану була використана для числен-
них випробувань ядерної зброї. У Мангишлацькій області була 
проведена серія експериментів «Сай-Утес» з підземним підривом 
промислових термоядерних зарядів. На території Казахстану 
Міністерством оборони СРСР було розміщено багато військових 
баз та випробувальних полігонів, стратегічних аеродромів і ракет-
них шахт, стратегічна «Дарьял-У» на Балхаші. У 200 кілометрах на 
північний схід від Акмолинської області було побудоване закрите 
місто Степногірськ, де на двох комбінатах розроблялася ядерна й 
бактеріологічна зброя. Таємні випробування бактеріологічної зброї 
також проводилися на острові Відродження в Аральському морі. 

У 80-х роках через ірраціональне використання води річок 
Сирдар’я і Амудар’я практично зникло Аральське море. Радян-
ському Союзу потрібен був порох і тверде ракетне паливо, для 
яких використовували бавовну. Для поливу плантацій бавовнику 
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необхідна величезна кількість води, яку і забирали з двох основних 
річок Центральної Азії. У підсумку, Аральське море буквально на 
очах стало висихати, перетворившись на величезний сухий басейн, 
покритий кіркою сухої землі.  

Нурсултан Назарбаєв сприйняв повідомлення про підписання в 
Біловезькій Пущі угоди про припинення діяльності СРСР, чомусь 
відразу назване «слов’янською змовою», з пересторогою. Через два 
тижні, 21 грудня 1991 р., він був змушений приєднатися до угоди, 
яка, в підсумку, була перетворена на угоду про створення СНД. 
Почався період функціонування радянської імперії в новому вигля-
ді: більшість радянських республік очолили колишні комуністичні 
лідери, які мало чим відрізнялися один від одного в методах збере-
ження влади, а отже – збереження своїх новоутворених країн для 
кремлівських амбіцій. 

З часом кожна країна почала шукала варіанти існування та 
співіснування з сусідами. Частина країн намагалася вийти з-під 
контролю Кремля, інші вважали себе залежними не тільки 
економічно, але й ментально. Створення національних держав з 
радянським минулим і пострадянським сьогоденням є неймовірно 
складною справою. І тут Назарбаєв проявив себе як далекогляд-
ний керівник держави, що не допустив конфліктів і розвиває 
країну, яка за рівнем життя випередила навіть Росію. 

Назарбаєву дісталася складна територія, на якій проживає 
близько 26 відсотків росіян, а русифікація казахського населення 
за 200 років після завоювання досягла неймовірного рівня, коли 
практично всі міські казахи і велика частина сільського населення 
в основному вживає російську мову. Російська мова з 1995 р. 
«офіційно вживається в державних організаціях і органах місце-
вого самоврядування», але насправді вона, як і раніше, є основною 
і в побуті, і в роботі державних органів. Ще кілька років тому 
єдиний у країні університет в Караганді випускав групу студентів-
журналістів з казахською робочою мовою. Кілька років в Алмати 
виходила газета «Казахська правда», радикальна за своїми погля-
дами, яка, тим не менш, друкувала статті свого засновника 
академіка Алдана Аімбетова російською мовою. 

Поки що Назарбаєву вдається зберігати баланс між політи-
зованими російськими організаціями, найбільша з яких «Лад» 
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налічує понад 50 тисяч прихильників, і етнічними казахами, що 
мріють відродити рідну мову. Їм протистоять ще кілька десятків 
організацій, які «відстоюють» права росіян Казахстану. Крім 
«Ладу» функціонує громадське об’єднання «Витоки», кілька 
товариств козаків, Російська громада Казахстану, Асоціація вчите-
лів російських шкіл Казахстану, громадське об’єднання «Слов’ян-
ський культурний центр» і Комуністична партія Казахстану. 

Згадка Путіним Казахстану в такому непривабливому 
контексті негативно вплинула і на позицію влади, і на настрої 
населення. Адже в Казахстані є росіяни, які скаржаться на 
«геноцид» і «утиски» російськомовних і з нетерпінням чекають 
приїзду путінських «зелених чоловічків». 

На 2013 р. в Казахстані налічували понад 21% росіян, а в 
деяких містах, зокрема в місті Усть-Каменогорську, уродженців 
РФ майже 58%. Російський журналіст Ілля Азар, який відвідав 
місто, розповідає, що російський президент Путін викликав тут 
справжнє народне хвилювання своєю заявою.  

Після його слів казахи намагалися запустити акцію протесту 
під назвою «Відправ Путіну підручник історії», втім, незабаром 
народне невдоволення стихло. Зате активізувалися місцеві росіяни: 
вони почали скаржитися на «геноцид» російськомовних громадян. 
«Нас, за висловом Путіна, як картоплю їм передали». – розповідав 
представник руху «Лад» Олег Навозов. 

Наприкінці листопада 2014 р. казахстанський портал «Медуза» 
опублікував репортаж Іллі Азара під назвою «Усть-Кам’яногірська 
народна республіка: Чи чекають росіяни в Казахстані «ввічливих 
людей». За декілька днів цей матеріал був заблокований, а до редакції 
почали надходити листи про шкоду тієї інформації, яка була викла-
дена в ній. Матеріал був названий «іноземною спробою розпалити 
міжнаціональну ворожнечу, зіштовхнути росіян і казахів». 

У репортажі зі слів кількох російських жителів Усть-Ка-
меногорська описувалися проблеми російськомовного населення 
в Східному Казахстані, проте ситуація «за всіма пунктами» 
порівнювалася зі становищем росіян у Східній Україні, з подіями 
у Луганську і Донецьку. Основний інтерес до Усть-Камено-
горська викликало питання: чи можливе повторення Донбасу в 
Казахстані, чи є для цього передумови і наскільки сильні в регіоні 
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сепаратистські настрої? «Місцеві росіяни активно обговорюють 
події в Донбасі і підтримують Путіна в його політиці з україн-
ської питання», – пише І.Азар. Наприклад, вони говорили так: «В 
Україні протягом 23 років незалежності виховували ненависть до 
Росії і російського» (що, в підсумку, призвело до війни на 
Донбасі), а в Казахстані робиться те ж саме, але «потихеньку» 
(Олег Масленніков, голова російської громади Рудного Алтаю). 
«Спостерігається повільний тактичний геноцид, виїхало вже до 
п’яти мільйонів, і зараз уже четверта хвиля пішла, їдуть до дітей, 
онуків», – Масленніков. 

Інформаційна стратегія зовнішньої політики Росії на пострадян-
ському просторі протягом 2014 р. логічно вибудовується навколо 
України. Навіть на VIII Асамблеї «Русского мира», що проходила в 
Сочі 4 листопада, однією з основних тем для обговорення стали 
події в Україні. Ситуація в нашій країні стала приводом для діалогу 
в рамках однієї з панельних дискусій Асамблеї, та й у кулуарах, 
природно, слово Україна звучало дуже часто. 

Причиною тому – очевидний вплив, який справляють 
українські події на ситуацію в усьому «русскому миру», і на 
пострадянському просторі, перш за все. 

Також росіяни почали нарікати і на перейменування міст на 
«казахський лад». «Оскільки це земля казахів, то і росіянам вони 
натякають: а ви не лізьте. Російські колонізатори, мовляв, нічого 
доброго не зробили, і без росіян в Казахстані буде краще», – заявив 
представник місцевого фонду «Русский мир» Микола Плахотін, 
коментуючи пропозицію президента Назарбаєва перейменувати 
Казахстан в «Казах Їли» («Вітчизна казахів»). 

Скаржаться місцеві росіяни і на те, що інтереси російсько-
мовних людей нібито не представлені ані в держапараті, ані в 
судовому корпусі, ані в силових структурах. Не подобається 
місцевим уродженцям РФ і недостатнє викладання російської мови в 
школах. Місцеві жителі стверджують, що відчувають певні 
«утиски» через застосування російської в побутовому житті, і 
шокують своїм уявленням про ситуацію в Україні. Наприклад, за 
словами М. Плахотіна, «Юлія Тимошенко забороняла в українських 
школах навіть на перервах розмовляти російською. Нам хоча б поки 
не забороняють говорити тут російською, але утиски є» [4]. 
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У Північному Казахстані, де щільність російськомовного 
населення є найвищою в республіці, найбільшого вираження його 
активність знайшла в тісній співпраці між північно-казахстанською 
філією «Російської громади Казахстану» і обкомом Комуністичної 
партії Казахстану на початку 2000-х рр. Ситуація була такою, що 
значна частина членів філії громади одночасно була комуністами.  

Суспільна думка в Казахстані в основному формується росій-
ськими ЗМІ. Згідно зі спостереженнями самих експертів з початку 
українсько-російського конфлікту казахстанське суспільство розді-
лилося на два ворогуючі між собою табори. При цьому, вважають 
вони, у більшої частини населення країни явно домінують проро-
сійські настрої, які нерідко мають агресивний характер. Власник 
медіа-групи «ТАН» Арманжан Байтасов поскаржився: «Я беру 
участь у кількох WhatsApp-чатах і відчуваю агресивність моїх 
опонентів, явно прокачаних російською ідеологією. Такі люди 
вкрай вороже ставляться до іншої точки зору і цей свій негатив 
абсолютно не приховують». 

На думку Арманжана Байтасова, проросійська орієнтація 
значної частини казахстанського населення є наслідком тієї інфор-
маційної політики, яка проводиться в країні. «Все почалося з кінця 
90-х – початку 2000-х рр. Держава стала регулювати вітчизняні 
ЗМІ. Це і обмеження ретрансляції зарубіжних каналів, і введення 
правила мовлення за принципом «50 на 50». Тобто 50 відсотків 
казахською мовою і 50 відсотків іншими мовами. Нарешті, поділ 
ЗМІ на тих, хто отримує кошти з державного бюджету, і тих, хто 
нічого не отримує і виживає як може», – зауважив відомий 
казахстанський медіа-магнат [5]. 

Також він вважає невиправданим привілейоване становище в 
казахстанському ефірному просторі телекомпанії «Первый канал 
“Євразия”»: «Цей телеканал здійснює мовлення на всій території 
Казахстану, користується нашими передавачами, але не дотриму-
ється закону «50 на 50», і вже тим більше не дотримувався і не 
дотримується закону про обмеження ретрансляції! Таким чином, 
на думку Байтасова, подібні перекоси призвели до того, що Казах-
стан віддав свій інформаційний простір чужій державі.  

Така ситуація накладається на освітню політику, що прово-
диться в східних районах Казахстану Російською Федерацією. 
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Наприклад, казахстанських дітей, що навчаються в школах 
Байконура, який орендується РФ, учать тому, що їх президент – 
глава РФ Володимир Путін, повідомив аким Кизилординської 
області Кримбек Кушербаєв. «У нас там є 6 шкіл, де навчаються 
казахські діти не за казахстанськким стандартом, а за російським 
стандартом. Казахські діти в казахських школах відкривають 
підручник, де написано – «мій президент Володимир Путін». Як 
це виходить? (...) Якими вони будуть завтра грома-дянами, 
патріотами?», – зазначає К. Кушербаєв. За його словами, після 
закінчення таких шкіл казахські діти не зможуть вступити до 
вузів Казахстану [6]. 

Лояльність до російської мови, як і до самої Росії в країнах 
Центральної Азії зберігається значною мірою через необхідність 
виїжджати на заробітки до Росії, де постає питання іспиту з 
російської мови, історії Росії та її законодавства. «Оскільки життя в 
деяких центральноазійських республіках колишнього СРСР сьогодні 
великою мірою залежить від трудових мігрантів, ці люди, 
незважаючи на суперечливе ставлення з боку російського суспіль-
ства, в цілому позитивно налаштовані до Росії і готові активно 
вивчати російську мову й засвоювати російську культуру. Слід 
зазначити, що геокультурний варіант «русского мира» … відзнача-
ється реалістичним тлумаченням сьогоднішньої складної демогра-
фічної ситуації в Росії та наявністю позитивного потенціалу для 
використання трудових мігрантів з Центральної Азії задля 
зміцнення позицій Росії в Азії і світі» [7, с.68]. 

Проте така ситуація має тенденцію до спаду. Зіставляючи 
дані Федеральної міграційної служби Росії від 4 березня 2015 р., 
порівняно з аналогічним періодом минулого року, спостеріга-
ється скорочення кількості громадян Центральної Азії на терито-
рії РФ (за винятком Казахстану). Також у 2014 р. з Росії в країни 
СНД було здійснено грошових переказів на суму $19,054 млрд, 
що на $2,672 млрд, чи 12 відсотків, менше, порівняно з 2013 р. 
Обсяг переказів до Узбекистану знизився на 15,4 відсотка, 
Таджикистану – 7,6, Киргизії – 2,1, в Туркменію – 22,5 відсотка. 
Тут виняток також становить Казахстан, до якого надійшло 
отримав $577 млн, проти $561 млн у 2013 р. (+2,8 відсотка). 
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У грудні 2014 р. президент Н. Назарбаєв у посланні «Стратегія 
Казахстан-2050» доручив до 2025 р. опрацювати питання переве-
дення казахського алфавіту на латинську графіку. Мова, за словами 
президента, – один з головних консолідуючих чинників казахської 
нації і тому вона повинна бути сучасною і активно застосовуватися 
у всіх сферах життя суспільства. Для цього потрібно не тільки 
перевести її на латинську графіку, але і модернізувати саму мову з 
тим, щоб зробити її здатною виконувати комунікативні функції і 
оперувати для цього відповідною термінологією. Латинізація алфа-
віту супроводжуватиметься розширенням сфери застосування 
казахської мови. До 2025 р. нею мають володіти 95% жителів 
країни. Як наслідок, через 10–12 років має з’явитися ціле покоління, 
що поголовно володіє казахською мовою, яка стане мовою повсюд-
ного спілкування. У Центральній Азії на латинський алфавіт вже 
переходять Туркменія і Узбекистан. У культурному плані відмова 
від кирилиці призведе до посилення відчуження від Росії. 

На сьогодні дві держави Центральної Азії вустами своїх лідерів 
висловили бажання поміняти назви. Дві – найбільш проросійські 
країни Центральної Азії. 

Як же згадувалося, в лютому 2014 р. президент Казахстану 
Нурсултан Назарбаєв запропонував змінити назву країни на 
«Казах Їли» – що в перекладі означає «Вітчизна Казахів». Згодом, 
у вересні того ж року, лідер впливової партії Киргизстану «Ар-
Намис» («Гідність»), колишній прем’єр-міністр Фелікс Кулов 
заявив під час партійної конференції, що наступив момент повер-
нутися до витоків, тобто позбутися радянської назви держави. 
Були запропоновані конкретні варіанти: «Киргиз Ель Республік» 
(«Республіка Киргизького Народу») і «Киргиз Джері» («Земля 
Киргизів»). 

У Киргизстані мовне питання наразі перейшло з побутової 
площини в політичну. Свідченням цьому – неодноразові висловлю-
вання чиновників, представників держкомісії з розвитку державної 
мови про те, що час ікс – час перекладу діловодства на киргизьку 
мова – настав. І зволікати з цим більше не можна. Адже в Киргизії 
навіть на офіційному рівні не вживається державна киргизька мова. 

Загалом, спочатку, з моменту приєднання Киргизстану до Росії, 
управління здійснювалося місцевою адміністрацією з-поміж росіян. 
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За радянських часів російські управлінці різною мірою були 
представлені у вищому партійному керівництві, серед номенклатур-
них працівників як секретарів первинних партійних організацій, 
окружкомів і райкомів, а також управлінці у промисловому секторі 
республіки, в кооперативно-господарській та фінансовій адміністра-
ції. Специфіка регіональної російської еліти полягала в тому, що 
росіяни більшою мірою були представлені у керівництві партійної і 
господарської ланки в північному регіоні республіки. Причому 
показники міської керівної ланки перевищували аналогічні по 
сільській місцевості. 

2000-ті рр. в етносоціальній структурі росіян Киргизстану 
стали часом трансформації структурних показників, пов’язаних 
певною мірою зі змінами суспільного розвитку республіки. Внаслі-
док політики 90-х рр. доступ росіян до владних структур різко 
зменшився. 

Вимога вживати, замість російської, киргизьку мову останнім 
часом стала одним з головних трендів політичного життя Киргиз-
стану. На початку травня 2014 р. відбувся перший курултай студентів 
Киргизстану. Ухвалена за його підсумками резолюція свідчить, що 
державна мова в Киргизії повинна мати статус офіційної. На прес-
конференції, присвяченій підсумкам курултаю, член студентської 
ради Киргизько-Турецького університету «Манас» Аділет Орозбаєв 
заявив, що російська мова, на думку студентів, заважає розвитку 
державної мови. Втім, за його словами, надання офіційного статусу 
киргизькій мові не означає, що студенти не повинні будуть вчити 
російську, англійську чи інші мови. У резолюції також говорилося 
про необхідність перевести на киргизьку мову комп’ютерні програми, 
соціальні мережі та ресурси інтернету. 

«Національна комісія з державної мови також виступила з 
ініціативою, щоб усі телеканали Киргизії перейшли на націо-
нальну мову «хоча б на 50%». При цьому, за даними, отриманими 
внаслідок моніторингу становища російської діаспори в країнах 
колишнього СРСР (замовником проекту був МЗС РФ), тільки 7% 
опитаних володіють киргизькою мовою досконало, 23% можуть 
трохи спілкуватися і 70% не знають її взагалі. Майже 10% 
опитаних заявили, що у разі повного витіснення російської мови 
вони покинуть республіку. І тільки 27% сказали, що залишаться і 
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вивчать державну киргизьку мову. Більше половини росіян 
живуть з думкою про від’їзд до Росії, і лише 2% збираються 
залишитися» [8, с.53]. 

Казахстан та Киргизстан були і залишаються найбільш русифі-
кованими країнами Центральної Азії. І навіть за суттєвого зниження 
кількості росіян у цих державах – на сьогодні в Казахстані лише 
21,47% корінних росіян, а в Киргизії 6,6% – російська мова тут має 
найбільш сприятливий, порівняно з іншими державами Центральної 
Азії, правовий статус. 

В інших країнах центральноазійського регіону спостерігається 
чітка тенденція до скорочення вжитку російської мови. Наприклад, 
у Туркменії та Узбекистані, порівняно з 1989 р., чисельність 
російськомовного населення знизилася з 15–17% до 2–3% згідно з 
експертними оцінками, оскільки офіційних даних немає. Воло-
діють російською мовою: в Узбекистані трохи більше 14%, а в 
Туркменистані – всього 12%. Взагалі не володіють російською 
мовою 59% населення Узбекистану і 82% населення Туркменії. 
При цьому росіян в Узбекистані – 4,91%, у Туркменістані – 3,23%, 
а у Таджикистані – взагалі 0,46%. 

З моменту завоювання Туркестану до затвердження в Узбеки-
стані радянської влади ідентифікаційними критеріями для росіян та 
російськомовних служили, зокрема: православ’я, компактне розселен-
ня в новостворених населених пунктах і зовсім відмінні від 
прийнятих у місцевого населення одяг, побут тощо. Що ж стосується 
мови, то вона не відігравала тієї важливої ідентифікуючої ролі, яку 
згодом стане відігравати. Для переважної маси не- і напівписьменного 
автохтонного населення російська була просто чужою мовою. 

У наступні сімдесят років (до початку 90-х) ідентифікаційні 
критерії зазнали значних змін. Зникло як першорядна ознака 
православ’я. Завдяки будівництву нових і кардинального перепла-
нування старих міст росіяни перестали проживати в містах 
«окремо» від автохтонного населення. Нарешті, завдяки процесу 
модернізації, а також припливу представників інших європейських 
національностей в Узбекистан, Таджикистан та Туркменістан 
«європейський» одяг, будинки і побут перестали сприйматися як 
суто «російські». На перший план вийшли інші ознаки. Перш за все 
це був високий рівень лояльності до партії та комуністичної 
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ідеології (характерно, що серед росіян Узбекистану та Таджи-
кистану не було дисидентського руху, аналогічного до руху в 
Москві та деяких інших великих міст Росії). По-друге – російська 
мова, точніше, володіння російською мовою як рідною, за 
одночасного неволодіння узбецькою. «Виділення мови як критерію 
ідентичності було пов’язане, не в останню чергу, з результатами 
політики ліквідації неписемності, коли ідентифікаційні кордони 
стали проходити не тільки по тому, якою мовою людина говорить (в 
ситуації традиційної для міст Мавераннахра тюрко-перської 
двомовності мова не була «сильним» маркером ідентичності), але 
якою також вільно читає і пише» [9, с.14]. 

Достатньо було просто «задекларувати» себе росіянином під 
час отримання паспорта. Саме таким чином росіянами записували 
себе в Узбекистані багато українців, які втекли в 30-ті роки від 
розкуркулення з України; багато євреїв-ашкеназі в 60–70-ті роки; 
нарешті, більшість дітей, у яких один з батьків був росіянином.  

Що стосується узбеків, таджиків, каракалпаків тощо, процес 
«обрусіння» мав місце і тут. Багато представників автохтонних 
національностей давали своїм дітям російські імена, народи 
Узбекистану досить спокійно ставилися до своїх «зросійщених» 
прізвищ, що набули закінчення – ов, – єв. «Іншими словами, 
російська ідентичність виявилася найбільш «інструментальною», її 
можна було без будь-яких складнощів (на кшталт хрещення в 
православну віру, як це мало місце до революції) прийняти, як 
«повністю» – через відповідний запис у паспорті, так і «частково» – 
через російське ім’я» [9, с.15]. 

В Узбекистані «злам» російської ідентичності відбувся на 
початку 90-х років. З одного боку, зникли деякі «радянські» мар-
кери: насамперед, лояльність до партії та комуністичної ідеології 
(внаслідок зникнення самих об’єктів лояльності). Значно знизився 
ступінь лояльності щодо держави та її інститутів. Гранично 
скоротилися випадки прийняття «російської» національності з 
боку представників інонаціональних груп – євреїв, українців, 
білорусів, метисів; зникла практика давати дітям в узбецьких 
сім’ях російські імена. 

Отже, реальне звуження «русского мира» на території колишніх 
союзних республік Центральної Азії пояснюється двома взаємо-
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пов’язаними процесами: зниженням кількості російського (слов’ян-
ського) населення і скороченням сфери вживання російської мови. 

Таким чином, ми спостерігаємо нині нову стадію формування 
національних ідентичностей пострадянських держав. Цей процес 
значно посилений подіями в Україні. Що не може не викликати 
«стурбованості» деяких російських дослідників. Наприклад, політолог і 
журналіст В.Лешуков пише, «з кожним новим роком пострадянського 
життя нові ідентичності все більше вкорінюються, що зумовлено і 
природним ходом часу. Змінюються покоління. Відходять люди 
похилого віку, які ностальгують за СРСР. А молодь, народжена в 
незалежних державах, відразу вбирає пропаганду пострадянського 
періоду, має в голові кардинально відмінну від предків «начинку». 
Вона може цілком доброзичливо сприймати не тільки євроінтеграцію 
власних країн, але і їх членство у військово-політичному блоці НАТО. 
Безліч таких молодих людей я зустрічав у різних країнах СНД. 
Зауважу, що згадані молоді люди – студенти елітних вузів, «передо-
вики», скоро опиняться при владі. Час грає проти Росії, ускладнює 
реінтеграцію пострадянського простору»… «Наростання проблем у 
російськомовного населення через продовження формування нових 
ідентичностей, перекроювання ідентифікаційних кодів у пострадян-
ських державах і необхідність Росії визначитися з реакцією на них в 
контексті нової стратегії захисту «русского мира» – це, можливо, 
основа майбутніх серйозних конфронтаційних геополітичних процесів 
на просторі колишнього СРСР. Але якщо раптом відбудуться дискри-
мінаційні заходи проти росіян, то, звичайно ж, вони спровокують 
відповідь Москви» [10]. 

Нагнітання ситуації в російських ЗМІ пов’язане, насамперед, з 
реальною можливістю втрати позицій Росії на всьому пострадян-
ському просторі, а тим більше – в країнах Центральної Азії. 

Об’єктивне скорочення «русского мира» в країнах центрально-
азійського регіону накладається на неорганізованість російської 
діаспори, яка раптом опинилась у ролі реальної національної 
меншини. А змиритися зі статусом «діаспори» на територіях, які 
належали колись Російській імперії, росіянам дуже складно. 

Мабуть, у цьому і полягає роз’єднаність місцевих організацій, 
суперечки за право представляти цей самий «русский мир». 
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Як пише З. Левін, «для нинішньої російської діаспори в країнах 
СНД і Балтії характерні гранична роз’єднаність, нездатність до 
згуртування і лобіюванню своїх інтересів... Це пов’язано з тим, що 
росіяни поки що становлять там етнічний конгломерат, який не має 
усвідомленого минулого та спільного інтересу» [11, с.44]. 

«Ось і виходить парадокс – російських організацій багато, а 
людей у них практично немає, одні керівники та кілька активістів. 
Звідси стає зрозумілим відсутність єдності в російському русі, 
який позбавлений широкої громадської підтримки» [12]. 

Після Криму стало ясно, що стратегічна лінія Москви – це 
«русский мир», його розширення і всебічна (!) підтримка. Наприк-
лад, в автономії Узбекистану Каракалпакії з’явився рух «Алга 
Каракалпакстан» за вихід зі складу країни, причому близько 
третини населення автономії – це російськомовні люди. 

За словами відомого казахського журналіста С. Малєєва, 
наприклад, «... у російських шовіністів були і є претензії і до нашої 
країни. І якби сьогоднішня війна всіх цих «стрільців і бісів» 
перетворилася б для терористів Південного Сходу України в 
легкий променад, про який їм так мріялося спочатку, то наступ-
ними на черзі до поглинання Росією стояли б ми» [13]. 

«Путіну не забезпечити своєї історичної спадщини тільки 
шляхом загарбання Криму. Його бачення вимагає більш великої 
Росії, сформованої або територіально, або на екстериторіальних 
засадах. Але це бачення не може бути реалізоване мирними способа-
ми або залишатися стійким на довгий час. В Україні, в Казахстані та 
інших частинах колишньої радянської території (в тому числі і в 
самій Росії) занадто багато людей, які не потерплять цього» [3]. 

Поряд з цим до можливої появи в Східному Казахстані 
російських «зелених чоловічків» місцеві жителі ставляться вкрай 
скептично. Однак журналісти зазначають, що радіти приходу 
«ввічливих людей» будуть 90% місцевих росіян, хоча і не дуже 
сподіваються на це. Мовляв, у Криму та Донбасі є за що воювати, а 
в Казахстані – лише голий степ.  

Таким чином, уся ця територія є частиною «русского мира». 
З погляду значної частини росіян, що проживають у Центральній 
Азії, східні та південно-східні області Казахстану – взагалі 
органічна частина Росії, несправедливо передана свого часу 
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більшовиками Казахській АРСР, що стала в 1991 р незалежною 
державою. Паралелі з Україною в цьому випадку дійсно спосте-
рігаються. Але перегляд кордонів неминуче призведе до 
дестабілізації ситуації, яка, враховуючи площу Центральної Азії 
(близько 4 млн кв. км), її населення (близько 70 млн чол.), а 
також протяжність найдовшого в світі російсько-казахстанського 
кордону (близько 7 тис. км) може вилитися в набагато більш 
масштабний конфлікт, ніж в Україні. Військових ресурсів Росії 
для того, щоб блокувати такі вогнища напруги, навряд чи виста-
чить. Тому повторення в Центральній Азії українського сценарію 
не відповідає інтересам Москви. 

Суперечать цьому і міркування стратегічного характеру. Астана 
є головним союзником Москви у Митному та Євразійському союзі. 
Головні інтеграційні проекти, за допомогою яких Росія намагається 
об’єднати частину пострадянського простору, реалізація кримського 
сценарію в ЦА і конкретно – в Казахстані можуть призвести до 
розпаду цих об’єднань і стануть серйозною загрозою багаторічним 
інтеграційним зусиллям Москви.  

Вагання центральноазійських лідерів свідчить про те, що вони 
чітко усвідомлюють справжню ціну «дружби» з Москвою. Найбільш 
яскраво про це говорять дії президента Казахстану Н. Назарбаєва, 
коли він пропонував своє посередництво у розв’язанні воєнного 
конфлікту на Донбасі. Але всі очільники держав ЦА, включаючи і 
Назарбаєва, опинилися в лещатах подвійного тиску: необхідності 
опиратися тиску Росії, з одного боку, а з другого – не допустити 
Майданів у власних країнах. 

Тривалі акції протесту, як і зміна влади в державах 
Центральної Азії, найближчим часом є малоймовірними. Тому, 
керуючись власними інтересами, Україні необхідно якомога 
ширше просуватися в інформаційний простір цього регіону, 
спираючись і на офіційні кола, і на корінне населення, і, особливо, 
на нечисельну українську діаспору.  
 
_________________________ 
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Едуард Щербенко 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПРИМИРЕННЯ  
ЯК МОМЕНТ СОЛІДАРИЗАЦІЇ  

У ВЛАДНО-ОПОЗИЦІЙНОМУ ВИМІРІ  
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ  

 
Проблема примирення розглядається в статті як один з 

ключових моментів політичного дискурсу. В цьому контексті 
аналізується досвід українсько-польського примирення і ставиться 
питання про спадщину неконкурентної системи в українському 
уявленому. 

Ключові слова: політичний дискурс, примирення, уявлена 
спільнота. 

Scherbenko E. The national recociliation as a moment of 
solidarisation in ’power-opposition’ dimenshion of political discourse. 
The article is devoted to the problem of reconciliation as one of the key 
points of modern political discourse. In this context we analyze the 
experience of the ukrainian-polish reconciliation and raise the qestion 
of soviet system succession for Ukraine as imagined community. 

Key words: imagined community. political discourse, reconciliation 
 
Тема примирення, яка актуалізувалася в українських дискусіях 

після анексії Криму і початку АТО на території Донбасу, торкається 
самого існування України як держави. Особливістю цієї проблеми, 
на яку найперше звернемо увагу, є те, що до моменту загострення 
подій вона, судячи з відсутності її в рейтингах опитування громад-
ської думки, сприймалася як загалом розв’язана в українському 
суспільстві. З державами й народами, стосунки з якими під час 
Другої світової виявились обтяжені кровопролиттями – як Німеч-
чиною й Польщею, були встановлені партнерські (стратегічні) 
стосунки, місця пам’яті впорядковувалися, лідери держав, як 
українські і польські президенти, регулярно згадували про те, що 
розбрат минулого ніколи не повинен повторитися. Здавалося, ця 
тематика остаточно перейшла в розряд рутинної, яка може мати 
лише академічний інтерес. Окремі заяви тих чи інших політиків 
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сусідніх держав, як і українських, що намагалися перевести цю 
проблематику в центр порядку денного, не сприймалися всерйоз 
широким загалом. Зрештою, доходило того, що тема, яка відіграє 
наріжну роль у консолідації громадянського суспільства, могла 
ставати «картою», яку розігрували для вирішення тактичних питань 
(як у випадку звернення частини депутатів ВР до польського Сейму 
із закликом засудити учасників Волинської трагедії з українського 
боку: пор. це з класичною формулою «прощаємо і просимо про-
щення»). Очевидно, уявлення про те, що по суті це гра з вогнем, у 
правлячої верстви, як і громади в цілому, не було. 

Отже, нині, коли розвиток подій виявив недостатність наявних 
підходів до проблеми примирення і вона має бути продумана по-
новому, необхідно звернутися до фундаментальних її підвалин; і 
тут не обійтися без розгляду її в світовому контексті. Матеріал, 
якого нам доведеться торкнутися, надзвичайно різноманітний і 
повною мірою неосяжний; ми спробуємо виділити в ньому саме ті 
моменти, які допомагають подолати згадану недостатність і 
наблизити практичне розв’язання проблеми. 

Підходячи до теми в аспекті дослідження українського полі-
тичного дискурсу і, зокрема, владно-опозиційної взаємодії в ньому, 
ми спробуємо в межах цього підходу виявити свого роду 
«логістику» проблеми. Нас цікавитимуть, по-перше, основополо-
ження розгляду проблеми примирення, її актуалізації в модерному 
політичному світі, що задає горизонт нашого аналізу; по-друге, 
шляхи інституціоналізації її в національному дискурсі (вищим 
рівнем якого стає діалог влади й опозиції), завдяки чому джерела 
загроз існуванню нації перетворюються на ресурси її зміцнення. 

Національне й міжнаціональне примирення стало характерною 
ознакою сучасного світу. Популярний сайт Вікіпедія наводить дані 
про десятки комісій з примирення/порозуміння на всіх континен-
тах. І симптоматично, залагодження наслідків того, що виливалося 
вже не війнами, а «чистками» (етнічними, конфесійними і под.), 
охоплює й символічні заходи: коли споруджуються меморіали, 
подібні Долині полеглих в Іспанії, або глава держави опускається 
на коліна в місці пам’яті (маємо на увазі епізод з Віллі Брандтом). 

Скориставшись симптоматологічним підходом, виявимо за 
ідеєю «чистки» волю-до-чистоти. Сам по собі символ чистоти, 
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очевидно, є позитивним: ми знаходимо обряди очищення на 
найдавніших стадіях розвитку людства й у високих цивілізаціях 
(пор. сюжет з Орестеї для грецької і з цапом-відбувайлом для 
юдейської). Проте сьогодні ідея чистоти з релігійною коно-
тацією асоціюється насамперед з фундаменталізмом, – на який і 
покладають відповідальність за «чистки». Але виявлений ним 
вектор прагнення до чистоти (як коли б вона була готовою у 
традиції і потребувала лише видалення «наносного») не є 
єдиним і необхідним. 

Пояснимо це, скориставшись моделлю відомої притчі. 
Людина, яка догодила Богові й за винагороду дістала можливість 
задати будь-яке питання, попросила показати істину. Їй показують 
колесо з незчисленними різнокольоровими стрічками. Далі воно 
починає обертатися, все швидше і поступово кольори зливаються у 
біле світло. – Оце, – каже Бог, – і є істина. 

Відзначивши цю альтернативу «чистоти-у-сходженні», виді-
лимо в зв’язку з нею таку характерну ознаку сучасної цивілізації, як 
інституціоналізація феномену мистецтва з його катартичним еле-
ментом (зокрема через художню освіту і художню самодіяльність). 
Завдяки цьому «пересічний» актор світової економічної системи, де 
творчість перетворюється на один з ресурсів, творячи також за 
законами гармонії, реалізує і зазначену «волю-до-чистоти». 

Але саме на шляху становлення цієї модерної системи, на 
переході до неї від традиційного суспільства й вивільнялися сили, 
які, вийшовши з-під контролю, призвели до деструкції цілих 
суспільств, зокрема й етнічних та інших «чисток». Розглянемо цей 
момент в історичному плані. 

Природним хронологічним кордоном тут виступають Аме-
риканська й Французька революції, які спричинили принциповий 
зсув в уявленнях щодо суверенітету, переосмисленого як сувере-
нітет народу. Одним з суттєвих моментів цього процесу є творення 
«уявлених спільнот» (тут ми спираємося на відому концепцію 
Б.Андерсона), зокрема через складання таких інститутів, як 
національна школа, національний театр тощо.  

І тут ми бачимо пункт, який в історичних умовах модернізації 
виступив джерелом руйнівних для цивілізації ризиків. Позначимо 
його через розрізнення ідей та ідеологій.  
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Якщо ідея (й ідеал) передбачає відкритий горизонт дискусій – 
пор.: «мають бути розділення між вами, щоб виявилися вправніші»; 
ідеологія постає у зафіксованому комплексі догм, гасел, зрештою у 
катехізисі. І тут-таки вкажемо на неприпустимість подібного 
спрощення: коли йдеться про модернізацію всього суспільного 
життя, емансипацію мільярдів у всьому світі, з великою мірою 
варіювання умов, – горизонт має лишатися відкритим. 

Ми не розглядаємо виродження ідей в ідеології як неминуче 
явище і пояснюємо його в конкретних умовах європейської 
модернізації на межі ХІХ – ХХ ст. насамперед катастрофічними 
наслідками Першої світової війни. Внаслідок ситуації, коли 
поєдналися нові індустріалізовані методи ведення воєнних дій, 
наближені до зброї масового ураження – й організаційні структури 
«старого порядку», де управлінські верстви водночас становили 
військову ієрархію, – масова загибель верств освічених класів 
більшості тодішніх європейських суспільств призвела до катастро-
фічного зниження в них рівня рефлективності у суспільних 
комунікаціях (див. зокрема роботу англійського історика Д.Лівена 
«Аристократія в Європі» [1]). В цих умовах владу змогли 
здобувати маргінальні угруповання з вищим рівнем мобілізації, 
яким вдавалося монополізувати суспільні комунікації, поєднуючи 
популістську програму (основою якої ставало спрощення певних 
теоретичних концепцій до рівня гасел: пор. формули «експро-
пріація експропріаторів» і «грабуй награбоване») і терор проти 
незгодних. З певного моменту тотальної мобілізації наступна 
світова війна стала неминучою. 

Разом з тим, поряд з подібними руйнівними для світу процеса-
ми й тим яскравіше на їх фоні, набирають сили імпульси, проти-
лежні їм за вектором; принциповою ознакою яких є орієнтація на 
мир через поділену відповідальність. 

Ми звернемося тут за прикладами до такого авторитетного 
нормотворчого джерела, як Нобелівська премія миру (НПМ) з її 
триваючим «дискурсом примирення». Характерним для нього 
поступово стає зміщення уваги до захисту прав людини, що 
виявляє зміну меж уявленого щодо припустимого/неприпустимого, 
реального й нереального в модерному суспільстві. Так, фундатор 
Міжнародної амністії лондонський адвокат П. Бененсон у першому 
своєму виступі звертається до читачів: «Відкрийте газету будь-



 

 105 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

якого дня тижня, і ви прочитаєте про те, що десь у світі люди 
піддаються ув’язненню, тортурам і стратам через неприйнятні для 
уряду переконання». Розказавши про вісьмох «забутих в’язнів», 
він закликав групи громадян взяти під захист в’язнів із західних 
країн, радянського блоку і «третього світу». 

А лауреатка НПМ з Північної Ірландії М. Корріган, громадянська 
активістка, яка разом з колегою під час загострення конфлікту між 
католицькою й протестантською спільнотами у 1970-х започаткувала 
Співтовариство мирних людей, казала: «Ми глибоко віддані політиці 
ненасильства. Тим, хто називає нас наївними ідеалістами, ми запе-
речуємо: тільки ми реалісти. Ті ж, хто зберігає відданість мілітаризму, 
штовхають до повного самознищення людського роду». Отже, 
змінюється ключова межа між реальним/нереальним і проходить вона 
щодо нижнього краю, відраховуючи від неприпустимого, – якого ми 
всі разом маємо не припуститися. 

Серед принципових віх історії НПМ можна відзначити вша-
нування у 1960-х, на фоні розпаду світової колоніальної системи, 
Альберта Лутулі, політичного діяча ПАР, який очолював спротив 
чорної більшості системі апартеїду ненасильницькими засобами, і 
Мартіна Лютера Кінга (що, по суті, закриває сторінку «расового 
питання» в інтелектуальних дискусіях Заходу). Як інший приклад 
фундаментального зсуву згадаємо відзначення організації «Лікарі 
світу проти ядерної війни» (1985), співзасновниками якої виступили 
американська й радянська сторони, попри сприйняття їх того часу як 
непримиренних антагоністів. Це якнайкраще демонструє загальний 
напрям світової «думки про мир»: виявлення найпростіших зв’яз-
ностей людської цивілізації, які немислимо порушувати; – й відреф-
лектування їх стає точкою опори для порозуміння й солідарного 
відвернення вселюдської руїни. 

Зсув до проблематики захисту прав людини суттєвим чином 
змінює й предметне поле примирення. Зокрема, все більшої ваги 
набуває екзистенційний його складник, як прощення, котре висту-
пає по суті єдиним засобом остаточного залагодження соціальних 
й духовних катастроф, що доступний людині і продовжується у 
персональних долях і наративах. 

Розповідаючи про подолання наслідків жорстоких конфлік-
тів, супроводжуваних «чистками» – в Боснії, ПАР, Руанді, 
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Сомалі (а також тих, що залишила Друга світова), М. Хендерсон 
у книзі «Прощення. Розриваючи ланцюги ненависті» [2] наво-
дить свідчення, поєднані спільним принципом: глибинного 
особистісного досвіду, подібного народженню нової людини; 
прозріння, коли іншого (опонента) бачать як таку саму, 
опановану надідеєю, людину. 

На прикладі лише одного (1998) року автор дає панораму 
ширення процесів примирення світом (і тут ми можемо бачити, в 
який контекст вписані процеси примирення в Україні): 

Влада, церква, громадські організації Австралії попросили 
вибачення у корінного народу цього континенту за те, що в 
минулому відбирали у них дітей та піддавали їх жорстокому 
поводженню. 

Об’єднана церква Канади принесла подібні вибачення корін-
ним жителям Америки за зловживання в школах, що перебували 
під патронатом церкви. 

Прем’єр-міністр Японії перепросив колишніх британських 
військовополонених за жорстоке поводження з ними. 

Президент Італії попросив вибачення у народу Ефіопії за 
окупацію території цієї країни. 

Папа Римський попросив прощення у євреїв за те, що Церква 
не чинила належного спротиву нацистам під час Другої світової 
війни. 

У Північній Ірландії було підписано договір «Страсної 
п’ятниці», лідери католицьких і протестантських владних кіл, котрі 
уклали його, стали лауреатами Нобелівської премії миру. 

Тимчасова мирна угода була підписана на Близькому Сході. 
У ПАР була опублікована доповідь Комісії зі справедливості і 

примирення. 
Прем’єр-міністр Великої Британії виступив у парламенті 

Ірландії і вибачився за ту роль, яку відіграла його країна під час 
страшного голоду, який трапився 150 років тому. 

Президент Клінтон попросив вибачення в Африки за рабо-
торгівлю. 

Президент Аргентини вибачився перед британцями за війну 
навколо Фолклендських (Мальвінських) островів… [2, 46–47] 
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Відзначимо часовий діапазон подій, охоплених акціями виба-
чення, які сягають кількох сотень років. Чим пояснюється такий 
розмах?1  

Ми повернемося до цього питання дещо пізніше, а зараз звер-
немо увагу на момент спільності зі світовим контекстом у 
вітчизняному досвіді. 

Проблематика примирення приходить в Україну насамперед 
через реалії польсько-українського діалогу, який у свою чергу 
принципово визначається процесами євроінтеграції. Норми, які 
опановує Польща на шляху до ЄС, стають й засновками її відносин 
з Україною. Так, за модель для польсько-українського порозуміння 
було обрано польсько-німецьке примирення з відомою формулою 
«прощаємо і просимо прощення». Це дозволило торкнутися й 
найбільш болісних сторінок минулого, якими стали події на Волині 
під час Другої світової (часом звані «волинською різаниною») і 
повоєнні переселення – т.зв. операція «Вісла». 

Завдяки виконаній дослідниками обох країн роботі сторонам 
вдалося, встановлюючи картину подій, виробити спільні підходи 
до їх усвідомлення. Зокрема, до наріжних причин було віднесено 
те, що польське й українське підпілля в умовах окупації часів 
Другої світової діяли, переважно керуючись моделями націо-
нальних рухів ХІХ ст. з характерним для них ідеалом творення по 
суті моноетнічної держави в традиційних кордонах розселення 
                                                 

1 Ще виразнішою картина стає, коли звернемося до діяльності Папи Римського 
Івана-Павла ІІ, який протягом служіння більш як сто разів приносив вибачення, що 
торкалося таких найдавніших сторінок історії Церкви, як засудження Лютера, 
Бруно, Гуса, дії інквізиції, місіонерів, хрестові походи. Найбільшою з таких акцій 
стала урочиста меса Mea culpa у соборі св. Петра у Ватикані 12 березня 2000 року, 
під час якої відбулося загальне покаяння і «очищення пам’яті» щодо нетерпимості й 
насильства, здійснених проти інакомислячих; покаяння в організації релігійних 
війн, у гріхах проти прав народів – неповазі до інших культур і релігій; у переступах 
проти людської гідності, проти жінок, проти окремих рас і народностей… – усе, що 
було чинено християнами за минулі століття. «Ніколи більше служіння істині не 
увійде в протиріччя з любов’ю до ближнього; ніколи більше не буде дій проти 
єдності церкви; жоден народ ніколи більше не буде ображений; більше ніколи 
Церква не вдасться до засобів насильства; ніколи більше не дозволить собі 
дискримінації, репресій, презирства до бідних і знедолених», – промовив Папа Іван-
Павло ІІ [3]. Скидається на те, що вся історія Церкви як живого цілого була піддана 
перегляду в світлі очищення, – хоча не забуття. 
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етносу. Досягти компромісу на таких засадах (попри спроби пред-
ставників сторін вести переговори під час конфлікту) виявилося 
неможливим. Додатковим чинником загострення стали умови 
війни, що несли з собою надзвичайне зниження рівня гуманності в 
стосунках між спільнотами. 

Проте, як уже згадувалося, обидві сторони сьогодні визнають, 
що центр ваги в стосунках лежить не в минулому, а в майбутньому, 
в т.ч. через входження обох країн до нової Європи. Це дозволило 
акцентувати не на жорстокості дій, чинених представниками тієї чи 
іншої сторони, а на моментах людяності, збереження людського 
обличчя в нелюдських умовах (на цьому особливо наголошують й 
представники церков). У проведенні круглих столів істориків, 
діалозі інтелектуалів, облаштуванні місць пам’яті на території двох 
країн (у цих вшануваннях, як правило, беруть участь лідери держав) 
поступово виробляється дискурс примирення, коли нові покоління 
поляків і українців, подібно поколінням французів і німців, німців і 
поляків, набувають досвіду спільності у прощенні. 

Через такі акції, як спільна заява президентів Польщі й України 
«До порозуміння і єднання» 21.05.1997 р., спільна заява «Про 
примирення – в 60-ту річницю трагічних подій на Волині» 
11.07.2003 р., відкриття меморіалів, як воїнам Української Галицької 
армії та польських військових поховань 1918–1920 рр. на Личаків-
ському цвинтарі у Львові, започаткування Українсько-Польського 
форуму партнерства (2011) та подібні їм, пролягає шлях до спільної 
польсько-української й водночас загальноєвропейської пам’яті на 
ґрунті примирення. Камертоном до цього можуть служити не раз 
згадувані лідерами держав слова Папи Римського Івана-Павла ІІ: 
«Нехай прощення – дароване й отримане – розіллється, немов цілю-
щий бальзам, у кожному серці. Нехай усі будуть готові поставити 
вище те, що об’єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати 
майбутнє, засноване на взаємній повазі, на братерській співпраці та 
істинній солідарності». 

Важливо, що творення цього дискурсу йшло на рівні не лише 
політичного класу, а й у колах інтелектуалів, зокрема на сторінках 
авторитетних часописів громадської думки: згадаємо тут спеціальні 
видання відомого часопису Ї («Волинь 1943. Боротьба за землю») 
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або газети День («Війни і мир, або Українці – поляки: брати/вороги, 
сусіди…» [4]). 

І тепер повернемося до поставленого вище питання: чому в 
процесах примирення, що спостерігаємо повсюдно в світі, прави-
лом стає перегляд у цьому світлі пам’яті спільнот, яка сягає й 
тисяч літ?  

Спробуємо дати відповідь, спираючись на модель уявленого, 
запропоновану в класичній праці Б.Андерсона, і для цього звер-
немо увагу на подію, яку умовно назвемо «поворот 1968-го».  

Ми охарактеризуємо його через констеляцію різного плану 
чинників з перехрещенням їхніх детермінацій, що породило нові 
сингулярності, на кшталт «генерації 1968-го» (яку дехто з дослід-
ників розглядає як перше глобальне покоління – див. роботу 
М.Курланскі [5]). 

1. Насамперед, вкажемо на завершення періоду модернізації 
світової економіки, що тривав від доби промислової революції 
XVIII – XIX ст. (індустріалізація, урбанізація, масове суспільство 
та ін.), який в поєднанні з розбудовою інститутів соціальної дер-
жави спричинив кумулятивний ефект: уперше в історії людства 
було подолано загрозу голоду (де-факто в європейських суспіль-
ствах з модернізованою економікою; технічно досяжним це стало 
для всього світу). 

2. Це, в свою чергу, створило можливість зсуву до т.зв. пост-
матеріальних цінностей (на кшталт самореалізації, користуючись 
пірамідою Маслоу), яка актуалізувалася в ході протестів, спричине-
них «авторитарною модернізацією» в умовах розпаду колоніальної 
системи (подібно війні у В’єтнамі). Як наслідок, ціле покоління, в 
ході соціалізації поставши перед викликом глобального порядку, що 
захопив і сферу уявленого, під час творення нової, глобальної ж 
спільноти, відповідно трансформувало цю сферу (причому масштаб 
змін можна зіставити з тими, що мали місце на межі Просвіти/ 
Романтизму). 

3. Глобальна комунікація у відкритому всім спільнотам 
діалогічному горизонті природно відсіює всі установки, руйнівні для 
діалогу (так, генерація 1968-го виявилася вочевидь позбавленою 
мілітаризму і расизму). З цього постає момент взаємної відповідаль-
ності представників кожної спільноти (Gemeinschaft) за очищення 
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уявленого своєї спільноти (отже, й солідарності в цьому), виявом 
чого і стають акти взаємного прощення, про які йшлося вище. 

У цьому світлі природно постає питання щодо очищення 
українського уявленого від спадщини неконкурентної системи, 
залишеної після демонтажу радянського режиму. Не маючи змоги 
за умовами роботи розглянути його у повному обсязі, відзначимо 
пункти, які можуть мати евристичний потенціал для подальшого 
аналізу. Серед них ми назвемо: 1) технократичне по суті прочи-
тання марксової спадщини; 2) процеси зміни уявленого, що мали 
місце в пожовтневому/радянському суспільстві і 3) репресування 
моменту особистісного (громадянського) елементу в суспільних 
комунікаціях. 

1. Можна констатувати, що за всіх застережень, Маркс був 
прочитаний в межах більшовицького проекту переустрою 
суспільства у принципово «технократичний» спосіб (досить згадати 
формулу комунізму як радянської влади з додаванням електрифіка-
ції, – де другий складник міг змінюватися, наприклад на хімізацію – 
втім принципово не змінюючи цілого). Слід визнати, що певні 
положення у Маркса дають підстави для подібного прочитання: пор. 
відомий пасаж щодо ручного і парового млина, які дають відповідно 
феодальний і буржуазний типи суспільства. Ми тут обмежимося 
лише вказівкою на відомий факт технологічного підґрунтя перетво-
рень доби Нового часу у вигляді книгодрукування, компасу та 
пороху, які були відомі в Китаї, не породивши там, проте, подібних 
наслідків; що показує недостатність одномірно технократичних 
моделей пояснення історичних змін. (Найбільш цікаві здобутки 
таких по-різному визначавших себе щодо марксизму дослідників, як 
Вебер, Грамші або Андерсон, якраз і пов’язані з віднайденням 
опосередковуючих зв’язків між технологічними зрушеннями і 
соціальними реаліями, – як-от протестантська етика, органічна 
інтелігенція або уявлені спільноти). Очевидно, і сам Маркс, котрий 
перебував у постійному діалозі з сучасною гуманітаристикою, міг 
внести корективи до своєї моделі, коли б у нього вистачило часу для 
завершення його дослідницького проекту; так само, як це могла 
здійснити спільнота дослідників («колективний Маркс»), діючи в 
дусі розкутого інтелектуального пошуку, характерного для осново-
положника. Але тут ми і зіштовхуємося з другим чинником: змінами 
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в сфері уявленого, що мали місце в європейських державах по 
світовій війні (вище ми торкалися цього моменту в зв’язку з концеп-
цією Д.Лівена), пов’язаними із загибеллю цілих верств освічених 
класів і, відповідно, зниженням рівня рефлективності суспільств. Це 
повною мірою стосується Росії. 

2. Масове «входження в історію» переважно аграрної країни (до 
того ж на тлі стрімкого зростання рівня нетерпимості в умовах 
всеохоплюючих соціальних зрушень, за відсутності традицій політич-
ної толерантності [6]) спричинило те, що виклики і реалії нового 
глобального Gesellschaft, саме формованого в цей період (на кшталт 
інтелектуальної кооперації світових науки і мистецтв, побудованої на 
принципах гри з ненульовою сумою), виявилися вписуваними в 
горизонт Gemeinschaft домодерної спільноти (словник великоруської 
живої мови Даля фіксує цей переважно місцевий, «обласницький» її 
стан); міру зсуву рівня складності моделі перетворення суспільства 
можна показати на зіставленні формул «експропріації експро-
пріаторів» і «грабуй награбоване». 

3. Сполучення технократично прочитаного проекту абсолютного 
перетворення суспільства з архаїчними шарами уявленого мало 
результатом ресакралізацію публічного простору. Коли, за відомою 
формулою, правим можна бути лише з партією, очевидно, місця 
питанню, чи може партія бути неправою, не лишається. Критична 
інстанція відповідального мислення заступається беззастережною 
відданістю вождям. Як наслідок, замість фігури громадянина такий 
quasi-політичний устрій дає нам тип ф а н а т и к а. (Це тим 
очевидніше у зіставленні з полісним ідеалом громадянина Сократа, 
який прямо вказував на два наріжні моменти своєї відданості полісу: 
права вільно обговорювати закони держави, міняючи їх за потреби, і 
права вільно залишати межі держави, коли не згоден з її ладом). 

Наведений аналіз проливає світло на фундаментальну роль 
проблеми примирення для української політичної комунікації; в т.ч. 
її розв’язання змінює самі засновки владно-опозиційної взаємодії. 
Очевидно, що спадщина неконкурентної системи, залучаючи кліше 
радянської пропаганди, зокрема, як аргументи в парламентських 
дискусіях, підважує начала української державності; понад те, як 
показав хід подій 2014–2015 рр., сприяє її насильницькому демон-
тажу. Звільнення національного уявленого від її залишків виступає 



0  

 112 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

необхідним кроком реалізації моделі поділеної відповідальності, 
зокрема у владно-опозиційному вимірі, без якої немислима полі-
тична комунікація в модерному суспільстві. 

Підсумуємо наш виклад, оглянувши основні пункти. 
Відзначивши, що акції примирення відбуваються там, де, як 

правило, мали місце «чистки» (етнічні, конфесійні і под.), ми вияви-
ли за ними «волю-до-чистоти». Показавши, що її «фундамен-
талістський» вектор не є необхідним, далі ми звернулися до 
«катартичного» складника сучасної складної цивілізації (в зв’язку, 
зокрема, з місцем феномена мистецтва в модерну добу). Потім ми 
розглянули, як на тлі катастрофічних для світової цивілізації загроз, 
як дві світові війни, оформився компенсуючий вплив інститутів і 
практик примирення в післявоєнному світі (зокрема в триваючому 
дискурсі Нобелівської премії миру). Тут ми вказали на поступовий 
зсув до проблематики захисту прав людини і посилення екзистен-
ційного чинника, як прощення; привернувши принагідно увагу до 
«повороту 1968-го». Нарешті, показавши відповідність вітчизняного 
досвіду цим процесам глобального світу мірою того, як українське 
суспільство ставало відкритішим, ми зауважили щодо важливості 
такого складника, як очищення вітчизняного уявленого від 
спадщини неконкурентної системи, вплив якої досі позначається у 
низькому рівні толерантності, спробі усунути вимір діалогу й 
зворотного зв’язку з політичної комунікації – що, очевидно, залишає 
її політичною лише за назвою.  

 
_______________________________ 
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Ростислав Балабан 
 

МАЙДАН ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 

У статті простежена генеза Майданів, що мали місце в 
Україні від початку 1990-х років до сьогодення. Подано характе-
ристику кожного з них, окреслено спільні та відмінні риси. 
Проаналізовано дії влади, встановлено, що запобіганню або 
конструктивному розв’язанню проблем, що артикулювалися 
учасниками кожного з Майданів, заважала відсутність механіз-
мів встановлення комунікаційних зв’язків між представниками 
владних структур і громадянами. 

Ключові слова: Майдан, влада, протести, громадяни, комуні-
каційні зв’язки. 

Balaban R. Maydan as a political institute. The article deals with 
the traced genesis of Maydans which took place in Ukraine from the 
beginning of 1990th to modern times. Description of each of them is 
given, outlined general and excellent feachers.The actions of power are 
analysed, it is set that warning or structural decision of problems which 
was pulled out by participants of each Maydan, is prevented by absence 
of mechanisms of establishing of communication connections between 
the representatives of power structures and citizens.  

Key words: Maydan, power, protests, citizens, communication 
connections. 

 
Нині не викликає заперечень той факт, що Майдан як особли-

вий український феномен набуває основних ознак своєрідного 
політичного інституту. Не ставлячи собі за мету розглянути всі 
протестні акції, які мали місце в Україні протягом періоду незалеж-
ності нашої держави, зосередимо увагу на одній з них, що набула 
перманентного характеру й дістала узагальнюючу назву «Майдан». 
Тобто йдеться про колективну публічну форму протесту, якій 
властиве цілодобове протікання з проживанням у місці протесту. 

Зазначимо, що Майдан – це не винахід сьогодення. Описуючи 
буремні події початку ХХ століття, поет П. Тичина склав такі 
рядки: «На майдані коло церкви революція іде». Саме, як і в 
царській Росії, повстання декабристів (1825 р.) було у формі 



0  

 114 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

виходу на майдан (Сенатська площа) дворян (близько 100 осіб), які 
бачили інший уклад Російської імперії. У Грузії – «революція 
троянд», у Тунсі – Арабська війна. Відбувалося тотальне знищення 
народу. Ці події часто називають «кольоровими революціями», 
нібито вкладаючи в них сенс «штучності». 

Загалом це окрема тема дослідження аналогічних протестів у 
світі, які відомі й у Європі, і в США, в арабському світі та Азії. 

Перший український Майдан, відомий як «Революція на 
граніті», або голодування студентів, тривав 16 діб (2 – 17 жовтня 
1990 р.) і завершився перемогою його ініціаторів. Адже більшість 
вимог було задоволено. Специфіка цього Майдану полягала, по-
перше, в інноваційності, незвичності таких акцій для радянського 
суспільства, а по-друге, невикористанні політичними лідерами 
репресивних заходів. Голова уряду В. Масол, задовольняючи 
вимоги студентів, пішов у відставку. Виступи протестувальників 
набули оприлюднення у засобах масової інформації, їх заслухали у 
Верховній Раді та надали телерадіоефір. Отже, дії радянської 
України були більш європейськими, порівняно з тими, що мали 
місце через два десятиліття потому. Голодування студентів 
підтримали інші верстви населення, але за великим рахунком цей 
Майдан не був масовим, загалом голодувало 100 студентів. Однак 
він тісно перегукується з майданами сьогодення, оскільки одна з 
вимог, що висувалася голодуючими, стосувалася відмови від 
підписання нового союзного договору, тобто проголошувався 
відхід від СРСР. Майдан 2013 – 2014 рр. розпочався як Євро-
майдан – Майдан за зближення з Європою. В обох актуалізувалося 
геополітичне питання – орієнтація на віддалення від східного 
сусіда. У 1990 р. – це був СРСР, до складу якого входила Україна, 
в останньому – Російська Федерація, яка намагається впливати на 
Україну через СНД і євроазійську економічну зону.  

Водночас слід зазначити, що у період між Майданами, які 
мали місце в Україні, відбувалися й інші протести, близькі до них 
за формою. У цьому плані треба згадати похід шахтарів до Києва у 
1993 р., який можна розглядати як своєрідний Майдан у русі, адже 
йому були властиві такі ознаки, як масовість, організованість і 
публічність, висунення певних вимог до влади і цілодобове 
протікання. Проте ці події мали і певні, характерні лише для них, 
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риси. Насамперед це стосується корпоративності – професійна 
належність і надання переваги суто соціальним питанням, які 
обмежувалися вимогою підвищення шахтарям заробітної плати, 
виплат заборгованості. Пересічні громадяни, хоча й не заперечува-
ли доречності подій, надавали перевагу спостереженню за ними, не 
поспішаючи до їх підтримки, адже вимоги, що висувалися, не 
стосувалися політичних проблем. Аналогічні походи шахтарів до 
Києва повторювалися у 1998 та 2002 роках; у 1998 р. мав місце 
похід шахтарів на Донецьк. Принципова відмінність – що Майдан 
не ставив питання соціальних виплат тощо. 

Наведені протести свідчать про відсутність на низовому рівні 
комунікативних механізмів адекватного реагування. Так, проблема 
заборгованості із заробітної плати могла бути розв’язаною без 
піднесення її на загальнодержавний рівень у формі соціального 
конфлікту. На ситуацію могли вплинути фінансові установи (подат-
кові, адміністративні органи чи органи самоврядування), одержавши 
сигнал від суспільства і зреагувавши на нього належним чином. Але, 
як засвідчила практика, ці інститути працюють автономно (замкнені 
на самих себе), тому коли наявні проблеми накопичуються, 
досягають критичної маси, вони виливаються у протест на загально-
державному рівні. Те саме стосується і Майданів, які наочно 
доводять, що ані періодичні вибори, ані місцеве самоврядування, ані 
дії адміністративних органів не здатні належним чином реалізувати 
громадсько-політичні потреби, реагувати на настрої. Соціально-
політичні канали заблоковані. І навіть певні перемоги Майданів не 
здатні їх розблокувати. Отже, і самоврядування, й електоральна 
демократія в Україні є за фактом дефективними, які не виконують 
функцію комунікативних каналів. 

Окреме місце серед походів на Київ посідає «врадієвська 
хода», зумовлена заворушеннями у Врадіївці, що відбулися  
30 червня – 3 липня 2013 р. Її причина – обурення свавіллям і 
безкарністю самої «влади» (прагнення одержати захист від колег 
й уникнути покарання працівниками міліції, які знущались і 
згвалтували людину). У цьому разі похід був спричинений вимо-
гами законності, поваги гідності громадян, оминаючи увагою 
політичні та економічні питання. Ці події знову підтверджують 
нездатність органів місцевого рівня розв’язати проблему цивілі-



0  

 116 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

зованим, законним шляхом, зумовлюючи виникнення значущих 
громадських протестів. Особливе занепокоєння викликає не лише 
сам факт ганебного злочину, а те, що «влада» не лише не 
виконала своїх функцій щодо розслідування злочину і захисту 
прав громадян, а й вдалася до його покривання. (У цьому разі під 
поняттям «влада» маються на увазі чиновники всіх ланок і рівнів, 
представники законодавчої, виконавчої, судової та правоохорон-
ної гілок влади, обрані та призначені). Цим самим знову підтвер-
дилася дефективність функціонування держапарату. Ці події, 
беззаконня і знущання виявилися не винятком, а одним із явищ 
звичного ланцюга, і лише одне з них стало критичним для 
соціального спалаху. 

При цьому політики і партії змушені реагувати на колективні 
дії, самозгуртовованість громадян, наздоганяючи народні ініціативи 
та долучаючись до процесу. Знаходяться сили, які спекулюють на 
народному ресурсі, використовуючи його на власну користь. Тобто 
йдеться про використання політичним класом свого статусу як 
індульгенції від реалій соціального життя. Зовсім інша картина 
спостерігається, коли йдеться про «руку США» або «руку Кремля» 
як організаторів. Тож постає питання – для чого Америці чи Росії 
орієнтувати працівників міліції на ґвалтування і вбивство, а потім 
допомагати відповідним службам покривати злочин. Можливо, було 
б краще, аби «влада» не давала підстав для виникнення таких 
ситуацій. Безумовно, є люди, які навіть у наведеному прикладі 
бачать «руку Америки» [1]. Насправді ж проблема полягає в тому, 
що «влада» не вірить у здатність громадян колективно реагувати на 
суспільні негаразди. Вона бачить їх лише на прийомах і в чергах за 
одержанням різних довідок, де вони поодинокі, беззахисні й 
безправні. При цьому ані громадські організації, ані партії не вико-
нують покладену на них функцію представника, лобіста громади 
перед владою в щоденному режимі. Тому не дивно, що у пікові 
моменти громада виступає колективним суб’єктом протесту. Однак 
«влада» не вміє адекватно реагувати на громадські виступи. У 
наведеному вище випадку міліція просто зачинила двері перед 
протестувальниками. Чи можна сказати, що форма протесту була не 
мирною? Відповідь однозначна – ні. Але працівники райвідділу 
міліції (у цьому випадку це і є «влада») спромоглися лише на єдине 
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рішення – зачинитися у приміщенні. Ситуація могла розвиватися 
іншим шляхом (без масових протестів і демонстрацій), якби право-
охоронці не покривали злочинців, вислухали протестувальників, 
адекватно зреагували на їхні заяви. Цим самим підтверджується 
висловлена нами теза щодо відсутності комунікаційних каналів на 
низовому рівні. «Влада» не реагує на звернення суспільства, 
залишаючи йому єдиний вияв – протест. Отже, можна зробити 
висновок про деградацію «влади» в контексті виконання покладених 
на неї функцій. Як апарат, вона формально функціонує, але не дає 
якісного продукту. 

«Влада» стала корпоративним самозахисним інститутом. Нато-
мість вимога демократичного сьогодення – влада не божественна і 
не самодержавна, вона має бути менеджером з надання послуг 
суспільству. 

Такі протести, як врадієвська реакція, вбивство О. Макар, стали 
загальновідомими. Але є й інші, менше відомі, локальні події, які 
демонструють здатність спільноти до організації і протистояння. Це, 
переважно, протести проти забудовників, «кредитні» протести та 
інші. Саме вони підтверджують відсутність в їх ініціації руки Аме-
рики чи Москви. Дуже важко уявити, що «Америка» організувала 
протест місцевих жителів у м. Києві на станції метро «Позняки» 
(2014 р.) проти будівництва торговельного центру. Ще важче 
уявити, що та ж «Америка» під час цього протесту організувала 
побиття міліцією мешканців. І це сталося після того, як «перемогла» 
Революція Гідності. Звичайно, ці дії викликали обурену реакцію. Це 
свідчить про деградованість влади не лише в цьому конкретному 
випадку, а й загалом.  

Не викликає заперечення думка, що ту чи іншу подію можуть 
використовувати і політики, і технологи. Так само і «влада» повин-
на не тільки не створювати прецеденти, а й адекватно реагувати на 
наявні. 

Окреме питання стосується того, чому «влада» у наведених 
вище обставинах почала покривати власних злочинців. Очевидно 
тому, що цей випадок – є типовим, тобто системним. Про це 
ведуться розмови на побутовому рівні, але проблеми, пов’язані з 
покриванням злочинних дій «правоохоронними» органами, прости-
туцією, торгівлею наркотиками, не досліджуються науковцями.  
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(У кращому разі обговорюються на побутовому рівні). Але, за 
логікою, у державі не може бути деградована одна ланка, а всі інші 
функціонувати якісно та ефективно. Це означає, що аналогічні 
негаразди відбуваються і в інших секторах, таких, як фінанси, 
бізнес, освіта, право тощо. Врадієвська хода продемонструвала, що в 
основу протесту можуть покладатися не лише матеріальні чинники. 
У цьому разі пріоритетного значення набуло морально-етичне 
обурення, яке не зачіпало економічних та ідеологічних вимог. 

В Україні склалася ситуація, коли на перше місце виходять 
соціально-економічні потреби суспільства, але механізм їх трансля-
ції органам влади відсутній. Вибори різних рівнів і різних 
політичних сил проходять переважно під гаслом «щоб було краще». 
Залишається віра в «доброго царя», здатного вирішити всі питання, 
що орієнтує громадян на походи до Київа, а не на прагнення дійти 
згоди на місцевому рівні. При цьому відсутній інститут політичної 
відповідальності, адже за наявності проблеми та неуваги до її 
розв’язання відповідний чиновник не іде у відставку. Як наслідок, 
створюється модель, за якої локальні питання вважаються дрібними, 
такими, що можуть почекати свого вирішення, а чиновник і 
держапарат у цілому зайняті іншими важливими справами. Така 
модель є хибною. Насправді дрібні питання місцевого рівня і є 
найбільш важливими, державницькими. Це не означає, що вони 
мають вирішуватися на державному рівні особисто головою уряду 
чи президентом, але вони потребують вирішення відповідними 
органами, департаментами, службами.  

Перед різними соціальними категоріями населення постають 
різні проблеми. Назвемо кілька найбільш загальних: погані дороги, 
низька якість медицини, освіти. Можна назвати й інші проблемні 
питання, створити їх ієрархію. Але справа полягає не в тому, щоб 
спробувати узагальнити всі «слабкі місця», а в тому, що всі вони є 
важливими і потребують належного вирішення. Якщо цього не 
відбувається і проблема залишається, відповідні міністри мають 
йти у відставку. Проте такий механізм політичної відповідальності 
в Україні відсутній. Крім того, відсутній комунікаційний простір, 
здатний забезпечити опрацювання і вироблення ефективних 
рішень. Але за відсутності політичної відповідальності такий 
простір втрачає свою актуальність. Тому чергові вибори різних 
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рівнів і надалі відіграють функцію легітимації, а система загалом, 
як і раніше, функціонує в закритому форматі, що провокує 
різноманітні форми протесту. 

Формат Майдану не формує комунікаційного простору, диску-
сійного поля, понад те, він не має єдиної позиції. Фактично 
публічний протест стає межею актуалізації проблеми, категорич-
ною формою протесту, в основі якої зазвичай значна кількість 
різноманітних проблем: від браку робочих місць, дозвільних черг, 
низьких зарплат, важкого тягаря оподаткування. Усе це створює 
підґрунтя недовіри і латентного протесту, який через певний час 
виливається у Майдан. При цьому реактивом стає той факт, що 
представники політичного класу демонструють відмінний стандарт 
життя від суспільства. Громадськості стають відомі подвійні стан-
дарти в різних сферах щодо пересічних громадян, можновладців. 
Це стає основою недовіри і латентного протесту. Суспільство 
завжди буде незадоволеним. Адже після вирішення одних питань, 
виникатимуть інші. Це і є процесом, рухом до підвищення стандар-
тів життя. Однак демонстрація політиками, що питання 
вирішуються, навіть з помилками, даватиме кредит довіри. 

Ще одна важлива характеристика Майдану полягає в тому, що 
він стає формою об’єднання різних соціальних верств населення – 
робітників, найманих працівників, представників інтелігенції, влас-
ників малого бізнесу. Принагідно зазначимо, що до цього процесу 
поступово залучаються і власники великого бізнесу, хоча вони часто 
відіграють не публічні, проте доволі важливі ролі, долучаючись до 
фінансування харчування, медичної допомоги тощо. Адже для забез-
печення автентичності, фінансування потреб Майдану (харчування, 
опалення та інше) має непересічне значення. Майдани, зокрема 
останній, виключали зі свого складу люмпенів. Достеменно важко 
твердити, чи прагнула ця категорія до майданівського середовища, чи 
штучно відсікалася. Хоча слід визнати, що її наявність і компроме-
тувала б, і розвалювала б майдан із середини. Консолідація на 
Майдані все-таки залишає той факт, що різні групи відстоюють і 
використовують власні інтереси на тлі спільного лейтмотиву. 

Не викликає заперечень думка, що Майдан може виникати як 
спонтанне явище, але він однозначно потребує організації, захисту, 
забезпечення. Політичні партії ніколи не виступали в ролі організа-
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торів Майданів, хоча окремі лідери чи ланки могли вмонтовуватися 
в їх перебіг. Немаловажне значення має питання про вплив на цей 
процес «руки Заходу», «руки США», «руки Москви», фінансування 
акцій протесту іноземними фондами тощо. Відповідь на нього 
спробуємо дати нижче. 

Після «Революції на граніті» в очікуванні свобод і демократії 
настав специфічний час, коли термін «опозиція» використовувався 
як вирок. Не було дискусійних майданчиків, люди кожного разу на 
виборах голосували за ефемерне «краще». Система дістала назву 
«перехідної» без уточнення того, від чого і до чого перехід. 
Суспільство латентно накопичувало недовіру, але при цьому не 
вдавалося до відкритих масових протестів. Влада як така стала 
місцем збагачення і все більше автономізувалася від суспільства. 

Другий український Майдан пов’язаний з президентськими 
виборами 2004 року. Він тривав 8 тижнів і набув назви «пома-
ранчева революція». Розпочався цей Майдан 22 листопада 2004 р. як 
протест на фальсифікацію результатів президентських виборів і 
закінчився оголошенням результатів третього туру (переголосуван-
ня) – 23 січня 2005 р. та оголошенням Президентом України  
В. Ющенка. Майдан підтвердив, що «влада» не вміє комунікувати із 
суспільством. Одним з інструментів боротьби став юридичний, коли 
рішенням суду було заборонено офіційно друкувати результати 
виборів і запроваджено третій їх тур. Юридичну практику цього 
процесу описує один з учасників у книзі «Адвокати помаранчевої 
революції». Безумовно, вона була оформленням тиску і переговорів 
суб’єктів політичного процесу, але все ж таки мирним шляхом [2]. 
Майдан 2004 р. не був партійно орієнтованим. Але заклики за 
гідність, за свободу уособлювалися в конкретному кандидаті. На 
хвилі революційних подій відбулося «оновлення» влади. На різні 
посади призначалися нові особи. Однак за цими призначеннями 
стояли певні політичні мотиви. Проте призначення, які робилися на 
хвилі революції, призвели до протилежних наслідків. Так звана 
«помаранчева команда» не складалася з однодумців, об’єднаних 
чітко визначеною ідеологемою і алгоритмом реформ. Багато хто з 
них не вірив, що прийшов надовго, не мав переконань щодо сутності 
необхідних реформ. Часто використовувалася демократична рито-
рика, але владний інструмент, як і раніше, використовувався для 
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власного збагачення та корпоративних інтересів. Але якщо 
попередники – політична каста, яка прийшла з радянської доби, 
здійснювала власне збагачення поступово і протягом тривалого 
часу, намагаючись не допускати у свою парафію сторонніх, «нові» 
представники влади прагнули збагачення за короткий термін, 
пришвидшуючи маховик корупції. Унаслідок цього держапарат в 
особі чиновників різних рангів близько шести місяців очікував змін, 
нових настанов на проведення реформ. Однак їхні очікування не 
виправдалися. Рейтинг В. Ющенка з часом почав падати. Виявилося, 
що українська політична і державна система не здатні трансфор-
муватися виключно на гаслах і закликах, навіть якщо ті надходять 
від перших осіб. У суспільстві законсервувалася латентна недовіра, 
нереалізовані сподівання. Дедалі частіше на побутовому рівні 
починали лунати розчарування. Суспільство очікувало, що, делегу-
вавши довіру, воно має одержати зміни. Делегування виражалось у 
високому рейтингу «помаранчевої команди», але політична система 
не почала працювати по-іншому. Не можна не зважати й на те, що 
«помаранчева команда» поводилася на місцях навіть гірше, ніж так 
звані «кучмісти». Активізувалася конкуренція між різними угрупо-
вуваннями. Зрештою, падіння «помаранчевих». Майдан виявився 
емоційним сплеском. Він де-факто не може мати план дій і 
стратегію. Як наслідок, наявні певні політичні сили використовують 
феномен Майдану на користь власного іміджу, але при цьому не 
реалізують суспільні сподівання і не демонструють реформ, що 
викликає нову хвилю розчарування. Питання полягає не в самому 
факті Майдану, а в політичних силах – чому вони не здатні здійсни-
ти реформи. Наша відповідь така, що політичні сили є корпо-
ративними, закритими від суспільства, в поєднанні з відсутністю 
інституту політичної відповідальності не мають залежності від 
суспільства, не мають амбіцій реалізації проектів реформ. 

Третій, у політичному досвіді України, Майдан можна 
назвати податковим. Протести розпочали16 листопада й набули ма-
сового характеру 22 листопада 2010 року. Закінчились організовані 
мітинги 2 грудня за рішенням більшості Національної коорди-
наційної ради підприємців Податкового майдану. Декілька десятків 
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мітингувальників, не вдоволених рішенням більшості, залишилися 
на майдані Незалежності й продовжили мітинг під політичними 
гаслами. У ніч на 3 грудня працівники комунального підприємства 
«Київблагоустрій» під наглядом декількох сотень співробіт-
ників МВС України, які оточили площу за периметром, за 45 хвилин 
(від 5.00 до 5.45 ранку) розібрали наметове містечко. Учасників 
мітингу, які залишалися на площі, було розігнано. Цю саму техно-
логію розгону влада застосує пізніше для розгону Євромайдану, але 
вже з протилежним результатом. 

Будучи цілком слушним і актуальним, цей Майдан не здобув 
народної підтримки і підтримки широкого бізнес-середовища. Це 
відбулося тому, що громадяни, у своїй більшості, не асоціюють при-
ватний бізнес з розвитком економіки, з новими робочими місцями, а 
розглядають його зазвичай як окрему касту зі своїми інтересами. У 
свою чергу, сам бізнес є доволі вразливим, він зжився з пануючим 
укладом, розуміє, що може зазнати адміністративного тиску. Тому 
великий бізнес фактично завжди не публічний. Середній бізнес 
занадто малий, а особливість дрібного бізнесу полягає в тому, що сам 
власник є водночас і працівником, який не може відриватися від 
робочого процесу, робить це лише в критичних ситуаціях. Отже, 
Майдан не став усенародним, хоча вимагав прагматичних змін, що 
покладаються в основу очікувань і вимог реформ. Влада, успішно 
розігнавши податковий майдан, відчула свою зверхність і безкарність, 
знову продемонструвала свою нездатність комунікувати і використо-
вувати ініціативи на власну користь, переводити вуличні протести у 
формат «круглого столу». Адже Податковий майдан був інтелек-
туальним. Він не висував вимог про дотації, пільги чи виплати. Його 
учасники були готові йти в кабінети та обговорювати назрілі 
проблеми, входити у формат дискусії. Однак «влада» перекрила цей 
канал. Хоча технологічно можна було залучити ініціаторів і посилити 
як імідж, так і провладні структури пануючої на той час Партії 
Регіонів. Розігнавши Майдан, «влада» відчула впевненість і переко-
наність у тому, що до протестів саме так треба ставитися. 

Четвертий – Мовний майдан – відбувся 4 липня 2012 року. 
Мовна тема упродовж тривалого часу актуалізувалася у вибор-

чих кампаніях. Питання полягало в тому, щоб надати російській 
мові статусу другої державної мови, оскільки російськомовні 
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громадяни нібито зазнають утисків. Мовний майдан виник у Києві 
й територіально розміщувався біля Європейської площі на сходах 
Українського дому. Тут зібралися люди, які виступали проти 
другої державної мови. Поштовхом до зібрання стало голосування 
у Верховній Раді. Це відбувалось у час, коли правляча еліта від 
Партії Регіонів була як ніколи міцною. Крім того, попередня 
політична практика вказувала на неможливість будь-яких репресій 
чи застосування сили. Протест мав мирний характер, без прояву 
атак чи вандалізму, але «влада» цього разу залучила спеціальні 
правоохоронні загони, які, проте, не протидіяли і не захоплювали 
протестувальників. Акція мала різну чисельність. Основний склад 
був нечисленний, менше 500 осіб, які розташувались на сходах 
Українського дому. Ця акція була однозначно ідеологічним марке-
ром, тому національно орієнтовані політичні партії і політичні 
лідери час від часу долучалися до неї, активізуючи громадян. У 
такі моменти кількість учасників Майдану помітно збільшувалася. 
Тобто акція проходила у пульсуючому форматі. 

Майдан підтримали політичні сили, використовуючи його для 
оприлюднення своєї позиції, а також для посилення інформаційного 
з’язку. Серед учасників були представники таких партій, як «Наша 
Україна», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «УДАР», «Народний 
рух» та ін. Акція мала мирний характер, хоча час від часу відбувалися 
незначні зіткнення, штовханина з правоохоронними загонами, які на 
той момент не мали ніякого озброєння, навіть гумових кийків. 
Дивним видавалося лише те, що до контролю за фактично культурно 
спрямованим заходом долучили екіпірованих правоохоронців. Але 
наявність правоохоронних загонів тільки консолідувала протестуваль-
ників і підняла їхній статус. Часом чисельність правоохоронців у рази 
перевищувала кількість мітингуючих. Причина появи правоохоронців 
полягала в тому, що в Українському домі було заплановано виступ 
В. Януковича, який так і не відбувся. Акцію підтримали в різних 
містах України. 

Сьогодні цілком зрозуміло, що фактичне прийняття другої 
державної мови не розв’язувало якоїсь значущої проблеми 
російськомовного населення. Швидше, це був плановий етап дій 
«влади» того часу з посилення асиміляції, що виявився помил-
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ковим, оскільки досягти цієї мети можливо було за допомогою 
інших, ювелірно виважених політичних технологій. 

Не виключено, що причина появи великої кількості право-
охоронців полягала у побоюванні Майдану, через який Президент 
В. Янукович не зміг обійняти цю посаду у 2004 р. Тому «влада», а 
точніше «режим Януковича», не вдався до розгону, але про всяк 
випадок залучив значні міліцейські сили, які значно перевищували 
чисельність протестувальників. 

Питання про другу державну мову було своєрідним націо-
нальним маркером, хоча і не стало критичним. Мовний майдан 
вирізнявся тим, що не порушував владних питань, акцентуючи 
увагу лише на одному – недопущення надання російській мові 
статуту другої державної. 

П’ятий Майдан – Євромайдан і Революція Гідності. 
Євромайдан міг залишитись одним серед інших протестних 

виступів на площі. Адже влада вже мала попередній досвід вільного 
розгону і усе ще демонструвала відсутність здатності до комунікації 
з митингуючими. Парадокс полягає в тому, що де-юре Євромайдан 
не був протестною акцією, оскільки підтримував офіційний курс 
Української держави і виступав за євроінтеграцію. Він також не був 
масовим. Мається на увазі, що в день і ввечорі збиралися активісти, 
ті, хто співчував і зацікавлений у конструктивному вирішенні цих 
питань, загалом від 500 до 1000 осіб, на ніч залишалося, за різними 
оцінками, 100-500 осіб, хоча організатори-учасники називають і 
вищі показники. Проте основна його риса полягала в тому, що 
Євромайдан не приваблював значний загал і міг залишитися 
локальним. У суспільстві на той час панував відносний паритет при-
хильників євроінтеграції як західного вектора, так і прихильників 
східного вектора в особі СНД чи Євразійського союзу. Відчувалось 
його поступове згасання, відсутність нових ідей та ініціатив. Євро-
майдан на певному етапі намагався відмежуватися від політиків, не 
дати змоги політичним силам та їх лідерам здійснити свій піар. Тому 
не дивно, що політичні лідери віддалилися від Євромайдану, 
зокрема, й через очікування його згасання. 

Однак тогочасна українська влада вдалася до явно хибних 
кроків. Акцентуємо на цьому, оскільки і в Республіці Білорусь, і в 
Російській Федерації було випробувано інший шлях придушення 
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протестів: знищення опозиції, альтернативних ЗМІ, можливих 
джерел фінансування, що й нині дає змогу в цих країнах просто 
фізично «пакувати» протести. Саме таку практику могли взяти за 
взірець вітчизняні політики. Проте вони зробили суттєву 
помилку, розігнавши в ніч 30 листопада 2013 р. учасників Євро-
майдану із застосуванням надмірної сили, а демонстрація цього в 
ефірі призвела до масового обурення. Ці події стали свідченням 
недолугості влади в особі чиновників, які давали відповідні 
команди, а також про негативні орієнтації виконавців, які 
виконували ці команди з надмірним захопленням. При цьому 
ігнорувався той факт, що Євромайдан поступово згасав. Понад те, 
для владнання непорозумінь міська влада могла, наприклад, 
залучити його учасників до обговорення, вироблення резолюцій, 
надати окремим лідерам статусу радників, створити комітети 
тощо. І це була б інша історія. 

Силовий розгін Євромайдану продемонстрував низьку ефек-
тивність влади, принизливе її ставлення до суспільства. 

Принципово нова фаза цього протесту пов’язана з масовим 
виходом громадян 1 грудня 2013 року на вулиці Києва. Це було 
унікальне явище, оскільки воно відбувалося не під партійними 
гаслами і навіть не за закликами політиків, було спричинене 
обуренням, яке підкріплювалося трансляцією ЗМІ силового розгону 
і запрошенням до участі в ньому П. Порошенка через «5 канал». За 
різними оцінками, на мітинг вийшло до мільйона громадян. У цей 
час російські ЗМІ вели мову про кілька сотень учасників протесту 
для своїх слухачів у РФ. Відбулася передислокація та укріплення 
Майдану та вулиці Хрещатик. 

Як зазначають експерти, на Майдані зібралася значна 
кількість представників різних політичних партій і громадських 
об’єднань. Своє стійке представництво мали такі політичні партії, 
як: ВО «Батьківщина», «УДАР», ВО «Свобода», «Громадянська 
позиція», «Демократичний альянс», КУН, УРП, «Європейська 
партія», рухівці та інші. Серед громадських організацій слід 
назвати «Правий сектор», «Громадянський сектор Майдану», 
«Спільна справа», ПО «Сила людей», Студентську координаційну 
раду (СКР), Союз ветеранів Афганістану, ГО «Українське сучасне 
козацтво (УКРАЇНИНІВ) та інші козацькі організації, об’єднання 
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«Не злий майдан», організацію «Воля», Громадський оператив-
ний штаб (ГОШ), Відсіч, ГО «Українська альтернатива» (лідер 
Володимир Кухар), Батьківський комітет, УНСО (Шухевича), 
«Автомайдан», «Пласт» та багато інших. Громадський сектор 
утворив Громадську раду Майдану, під Маніфестом якого підпи-
салося 40 великих і малих об’єднань [3]. Проте природа Майдану 
була скоріше синергетичною. Важко говорити про керуючу роль 
тієї чи іншої партії або організації. Саме на мітингу, який 
відбувся 1 грудня, стало очевидно, що політики не були готові до 
такого соціального спалаху, не мали плану дій, наздоганяючи 
громадську ініціативу. Наприклад, Автомайдан виник як ініціати-
ва двох десятків осіб, тиск на яких спричинив появу двох сотень 
простестувальників. Ще більший тиск підвищив чисельність 
учасників до кількох тисяч прихильників автомобілістів [4]. 
Виявляється, був ще й вело майдан і багато інших ініціатив.  

Відбулося те, що сьогодні відомо під назвою «Майдан», тоді 
як участь у ньому партій чи громадських організацій мало 
другорядне значення. Майдан виконував функцію ідеологічного 
маркера. З’являється спеціальний статус – «учасник майдану», 
так само, як «не учасник майдану». Підтвердження участі в Май-
дані набуває фіксації певного електорального рейтингу і певного 
ідеологічного сектору. Звичайно, що без долучення політичних 
сил Майдан мав би інший портрет. Учасникам Майдану відомо, 
що серед них були присутні сили, які не афішували себе, але 
забезпечували їх харчуванням, опаленням і т. ін. Водночас були 
окремі сили, які активно себе афішували, але насправді їхня 
участь була мізерною. Окреме місце займають волонтерські 
ініціативи різного роду. Виникає «автомайдан» і «правий сектор», 
які, за великим рахунком, відігравали роль більш-менш вдалих 
політичних брендів. Незважаючи на те, що в ЗМІ про участь у 
протестах частіше повідомляли про ВО «Свобода» – 18 %; 
«Батьківщина» – 13 %; УДАР – 10 %; «Демократичний альянс» – 
3 %; «Радикальна партія» [5], ці політичні сили були дотичними, 
а не основою Майдану. Частіше учасників протесту називали 
«активістами Європайдану» – 50 %. Серед непартійних учасників 
та ініціатив помітними були «Автомайдан» – 6 %; «Правового 
сектора» – 6 %; Самооборони майдану – 4 %.  
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Насправді Майдан відвідали заради цікавості, співчуття, 
надання якоїсь допомоги мільйони людей. Належність до якоїсь 
організації давала змогу стверджувати, що ця громадська організація 
була активним учасником Майдану, хоча природа його організації 
має іншу площину. Випуск агітки (ми навмисно не вдаємося до 
конкретики, щоб не потрапити у формат дискусії про те, хто має 
більше прав називатися майданівцем) уже розцінювався як вагомий 
внесок організації, оскільки її логотип бачили тисячі учасників. Але 
самих організаторів агітки могло бути лише кілька осіб, які ані 
структурно, ані організаційно не справили жодного впливу на сам 
Майдан. При цьому вагоміша допомога надходила від тих, хто 
залишався у тіні. Сюди належать як приватні особи, так і організації, 
які підвозили дрова, забезпечували майданівців харчуванням, 
одягом, ліками, не вимикали електропостачання, що давало змогу 
користуватися в наметах електрикою і навіть телевізорами. 

Незважаючи на те, що на момент Революції Гідності політики 
та інші представники влади наздоганяли громадську ініціативу, 
використовуючи народну хвилю як об’єктивну річ, що у цей час 
можна було очолити колону і повести її в будь-якому напрямі. Так 
звані майданівські партії ВО «Батьківщина», «УДАР», ВО «Свобо-
да», а точніше їх лідери в особі А. Яценюка, В. Кличка, О. Тягни-
бока виступили стабілізаторами і надалі перемовниками, хоча 
фактична участь самих партій у подіях була мізерною. 

Інколи можна почути розмови про активну «руку Заходу» в 
організації Майдану. Але об’єктивні фактори свідчать, зокрема, 
дані Інституту соціальної та політичної психології НАН України, 
що силовим розгоном Євромайдану обурилося 77% громадян 
України. Навряд чи Америка або Європа вчинила цей розгін.  

Не будучи організованим політичними партіями, Майдан як 
синергетична сила змушений був передати свій політичний рупор. 
Причому цей «рупор» підхопили не політичні партії, а окремі особи – 
А. Яценюк, В. Кличко, О. Тягнибок, які для підвищення власного 
рейтингу актуалізували «майданівські партії» – ВО «Батьківщина», 
«УДАР», ВО «Свобода». Однак Майдан не мав єдиного центру 
управління та єдиної сили чи структури в своїй основі.  

На погляд А. Колодій, Майдан як суспільне явище – існує у 
трьох вимірах: фізичному (локально визначеному, «окупувавши» 
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певний простір), організаційному (оформленому у вигляді руху) 
та віртуальному (у вигляді інтернет- і медіа-спільнот). Кожний із 
них у майбутньому може посилюватись або послаблюватися, 
набувати нових модифікацій або ж занепадати [5]. Сьогодні ми 
можемо констатувати, що такий погляд є доволі слушним, але він 
не означає єдності, єдиної позиції цих Майданів. Понад те, можна 
вести мову і про спекулятивний Майдан, тобто ті ініціативи, які 
з’являються зазвичай після успіху чи перемоги і конкурують на 
предмет того, кого більш правомірно вважати «майданівським». 

Це саме стосується й апелювання до «цінностей Майдану». 
Хоча на загал не висловлюються протести проти таких цінностей, 
але різні групи і постаті вкладають власне розуміння у сутність 
цього поняття. 

Важливим досягненням Майдану є започаткування формування 
певного духу, певного настрою. Українське суспільство згрупо-
вується перед загрозою. Проте правила, яких прагне здоровий глузд, 
не стають систематичною практикою. Громадяни, які виходять за 
периметр Майдану (і в територіальному, і в практичному розумінні), 
потрапляють в інше суспільно-політичне середовище, в якому діють 
«старі» методи, посилюючи цим самим систему, проти якої 
виступають. Наявний стан речей свідчить про «стільниковість» 
українського суспільства. 

Феномен Майдану полягає і в тому, що певна категорія 
виявляє співчуття, але не реалізує це особисто, хоча й готова до 
підтримки. За словами очевидців, у дні піднесення на Майдані 
збирали пожертви від громадян понад мільйон гривень, що 
становило на той час понад 125 тис. доларів. Пожертви приносили 
різні люди, які поверталися того самого дня в звичайне життя, в 
побут, в якому жили і діяли до того. 

Одна із причин появи Майдану, на наш погляд, полягає у 
відсутності в державно-політичного апарату якісних комуніка-
тивних каналів для взаємодії із суспільством. Понад те, не 
виробляється механізм адекватної реакції на актуальні запити, 
хоча в держапараті наявні служби роботи з громадськістю, при 
різних державних органах діють громадські ради. Наявна система 
виборів на різних рівнях не виконує покладених на них функцій.  
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Антимайдан. 24 листопада – 22 грудня 2014 р. 
Політичним продуктом, що виник на противагу Майдану на 

майдані Незалежності, став Антимайдан. Як виразник ідей Партії 
Регіонів, він розташувався в Маріїнському парку біля Верховної Ради 
України у вигляді наметового містечка. Антимайдан і був демонстра-
цією того, що не всі громадяни виступають проти чинної влади. 
Можна передбачати, що на нього також покладалося завдання 
захисту парламенту на випадок походу до нього. Цікаво, що масові 
зібрання-антиподи Майдан і Антимайдан не перейшли до фізичних 
зіткнень між собою. Були і такі курйозні випадки, коли зібрані на 
«антимайдані» люди приходили подивитися на те, що відбувається на 
Майдані, а деякі учасники Майдану підробляли на Антимайдані. У 
цьому набула прояву велика низка соціальних мереж. 

Незважаючи на те, що Антимайдан, виступаючи проти Май-
дану, охороняючи чинну владу, маючи всіляку підтримку, в тому 
числі інформаційну, він усе ж таки програвав за організаційним та 
інформаційним аспектами. До його учасників застосовувався 
термін «тітушки», що означав людей, які за гроші беруть участь у 
політичних акціях, не маючи будь-якої власної позиції. Щодо 
організаційних процесів, Антимайдан не набув властивостей само-
розвивального явища, що одержує додаткову соціальну енергію. 
Хоча були і будуть прихильники Антимайдану. Однак однією з 
організаційних відмінностей між Майданом та Антимайданом є те, 
що останній не мав синергетичної сили, тобто існував як номі-
нальна одиниця, фактично без вимог. 

Окрема тема, яка посідає вагоме місце в сучасному інтернет-
просторі, пов’язана з питанням перетворення Майдану з вуличного 
протестного формату на соціальний феноменом. Цей простір дає 
змогу встановлювати та розвивати соціальні контакти, ініціювати 
обговорення, висловлення думок і поглядів. Не можна оминути 
увагою і мобілізаційний чинник. Адже учасниками інтернет-обго-
ворення стають сотні і тисячі осіб, у тому числі тих, які фізично не 
можуть залучатися до участі в різних подіях, але прагнуть до 
висловлення певної позиції. До інтернет-спільнот, що з’явилися 
під час Майдану 2013–2014 рр., належать: «Євромайдан»; «Євро-
майдан СОС»; «Антимайдан»; «Революція. Євромайдан. Правий 
сектор»; «Громадський сектор Євромайдану»; «Самооборона 
майдану»; «Автомайдан»; «Страйк-плакат»; «Студентська коорди-
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наційна рада-СКР» [6, с.236]. За часів Майдану максимальна 
кількість учасників окремої мережі сягала більше 500 тис. осіб, як 
у спільнот «Антимайдан» і «Революції. Євромайдан. Правий 
сектор» у мережі «vkontakte». Інші нараховували від кількох тисяч 
до кількох сотень тисяч. Ідеться про те, що ці мережі стали помітні 
і залишаються специфічним середовищем, новою формою 
соціально політичної комунікації. Сучасні вітчизняні політики 
почали активно використовують цей простір, що свідчить на 
користь серйозного ставлення до нього. В європейських країнах це 
відбулося набагато раніше і є типовою практикою. 

Висновки. 
Сьогодні можна стверджувати, що Майдан як політична 

практика і феномен став данністю політичної історії, посів помітне 
місце в історичній пам’яті. 

Звернення до недалекого минулого свідчать, що конкретно-
предметні протести зазвичай не набувають загальноохоплюючого 
характеру. Наприклад, питання оподаткування стосуються кож-
ного, понад те, є системними в змісті реформ і прагненні до того, 
що вважається покращенням. Але вони не стають консолідуючими. 
За великим рахунком, критичний момент настає тоді, коли 
відбувається морально-етичне приниження, образа.  

Але політична система залишається хворою, тому можна 
очікувати на новий Майдан як протест проти недієвих реформ або 
способів їх упровадження, за неможливість участі тощо. Причому 
помітна тенденція, що кожен наступний Майдан не повторює попе-
редній, спостерігається перехід від короткотривалих до тривалих 
акцій. Зважаючи на розстріли, що мали місце у 2014 р., можна 
передбачати, що наступний Майдан буде мати озброєний характер. 
Це актуалізує необхідність формування такої державно-політичної 
системи, яка була б спроможна ефективно акумулювати, розв’язу-
вати і реалізовувати суспільні, фінансові, морально-етичні питання і 
потреби в ході суспільно-політичного процесу, соціально-політичної 
участі, а не накопичувала їх, провокуючи соціальний вибух. 
Завдання влади полягає в тому, щоб навчитися конструктивно 
комунікувати й адекватно реагувати на запити суспільства, адже 
сьогодні дедалі помітнішими стають тенденції «самодостатності» 
нової влади, що ще гірше в умовах «нової» слабкої опозиції.  
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Майдан не можна ідеалізувати в тому розумінні, що він здатний 
розв’язати соціальну чи політичну проблематику. Майдан є марке-
ром критичності ситуації. Виникають символи як «ідеали Майдану», 
але їх інтерпретація стає різношерстною. Суспільство не бачить 
інших шляхів впливу на різні процеси, крім колективного бунту. 
Ключовим залишається питання про те, що після Майдану немає 
виняткових умов для реалізації політичної участі, політичної відпо-
відальності, політичної комунікації. Тому політична система 
потребує монтажу комунікативних мереж і відповідних інститутів 
для адекватного розуміння і реагування на потреби громадян. 
 
_______________________________ 
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Наталія Кононенко 
 

СУЧАСНА РОСІЙСЬКА ОПОЗИЦІЯ –  
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

 
Специфіка Росіі полягає в тому, що її політична система 

історично не витримує політичної конкуренції. Тому нетривалі 
періоди демократії завершуються у тій чи іншій формі знищенням 
конкурентів. 
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Ключові слова: Путін, опозиція, Державна Дума, маргінес. 
Kononenko N. Contemporary Russian opposition is a myth or 

reality? Russia is specific politically country. Its specificity іs that the 
political system hasn’t historically with stand political competition. 
Therefore, short periods completed destruction of democracy competitors. 

Key words: Putin, the opposition, the State Duma, political 
marhinez. 

 
Політична історія сучасної російської опозиції – це лише один 

з тих епізодів, який багато разів повторюється протягом останніх 
п’яти століть історії Росії, починаючи з Івана Грозного. Це на 
Заході ліберали та консерватори розіграють політичну карту між 
собою, роблячи акценти на тому, яким має бути рівень втручання 
держави в бізнес-практики. Що стосується Росії – то тут своя 
специфіка цього дискурсу між лібералами та консерваторами, між 
«західниками» та «слов’янофілами». Або держава контролює все в 
житті людини (спрощене трактування російського консерватизму), 
або все ж таки обмежує цей вплив (російські ліберали), бо згадує, 
що є частиною Європи, де свобода людини – це цінності, а не 
пустий звук. Така фатальна приреченість вибирати між чорним та 
білим у політичному процесі безперечно накладає свій відбиток на 
російські політичні практики, на конкуренцію еліти, на традиції 
формування опозиції. Системна опозиція – це політична розкіш 
для політичного процесу в Росії.  

Періоди спокійного, конкурентного співіснування різних 
підходів до політичної практики серед політичного класу були 
нетривалими, закінчувались тим, що у будь-якому випадку хтось з 
гравців встановлював монополію і знищував конкурентів. Почина-
ючи з кінця 90-х рр. ХХ ст. Росія отримала черговий шанс 
створити зрозумілий для решти Європи політичний процес, який 
передбачає конкурентність у середині політичної системи, існуван-
ня опозиції, мирний перехід влади електоральним шляхом від 
одного політичного актора до іншого. Протягом 90-х рр. «епохи 
Єльцина» ліберали стали частиною влади, частиною політичної 
еліти та суттєво і жорстко обмежили вплив на систему консера-
торів (в 1993 р. розстріляли парламент, в якому домінував вплив 
комуністів). Але російське суспільство не скористалося черговим 
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шансом будувати транспарентну політичну систему із прогнозо-
ваними політичними практиками. Російський патерналізм привів 
до влади В. Путіна, який за перші десять років ХХІ ст. вичавив 
лібералів за межі системи на політичний маргінес, а в межах 
системи залишив як конкурентів політичних «фриків» на кшталт 
ЛДПР В.Жириновського, на тлі яких сам Путін ще нещодавно 
виглядав як цілком прозахідний та цивілізований політик.  

У період «перебудови» (1886–1991 рр.) в Росії, як і в решті 
пострадянських країнах, через центробіжні сили в середині еліт та 
демократизацію електоральних процедур закладалося підґрунтя 
для розвитку лояльної структурної опозиції і демократичного руху 
представників розвинутого громадянського суспільства.  

Утім, підсумок останніх 20 років політичного життя Російської 
Федерації полягає у тому, що жодного разу російська опозиція не 
приходила до влади. Отже, циркуляція еліт – притаманна для демо-
кратичного політичного режиму – за принципом «еліта–контреліта» 
була заблокована. 

Політична ситуація в РФ певним чином визначає і рівень 
російського наукового та експертного дискурсу щодо стану та 
перспектив опозиційного руху. Якщо дуже узагальнено, то частина 
науковців вважають, що в сучасній Росії існують як поміркована, 
налаштована на діалог та співпрацю із владою парламентська опози-
ція, так і радикальна опозиція (сукупність партій, NGO та рухів, не 
представлених у Державній Думі), яка легітимна і прагне повного 
оновлення чинної влади, радикальних змін у політичній системі та 
державному устої РФ [1]. Прихильники такого підходу визнають, 
що, по-перше, парламентська опозиція є частиною авторитарного 
політичного режиму сучасної РФ; по-друге, практично всі опози-
ційні партії, представлені в російському парламенті, створювалися 
за безпосередньої участі Адміністрації Президента [2]. Інші дослід-
ники в межах дискурсу щодо характеру та специфіки діяльності 
російської опозиції не бачать ознак радикалізму, націленості на 
системні зміни режиму в тій частині опозиції, яка не вписана в пред-
ставницькі органи влади та позбавлена можливості брати участь у 
формуванні політичних рішень, і пропонують вживати щодо неї 
більш стримане визначення «позасистемної / несистемної» [3]. Як 
пише Іван Большаков, в сучасній Росії протистояння «несистемних 
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демократів» та влади не має ознак ціннісно-ідеологічної боротьби, а 
більше схожа на персональне, особистісне протистояння [3, с.112]. 
Важливо, що прихильники і «радикального» дискурсу, і «поза-
системного» у визначенні статусу тієї частини політичного класу, 
який позбавлений впливу на вироблення та ухвалення політичних 
рішень, погоджуються, що ці політики мають слабку ресурсну базу, 
використовують переважно віртуальні («мережеві») інструменти 
політичної активності та низький рівень підтримки з боку 
суспільства. В межах цієї статті спробуємо стисло окреслити етапи 
еволюції та специфіку опозиційного руху в сучасній Росії та 
визначити перспективи розвитку російської політичної системи саме 
крізь призму перспектив опозиції.  

Нагадаємо, жорстке протиборство в межах політичного класу 
двох діаметрально протилежних таборів (президента та лібе-
ральних демократів, з одного боку, та керівництва Верховної Ради 
РФ та консерваторів і колишніх комуністів – з іншого боку) було 
завершено розстрілом парламенту (жовтень 1993 р. ) та створенням 
законодавчих умов для початку концентрації влади в межах 
інституту президентства. За експертною оцінкою В. Гельмана, 
саме така жорстка форма фіналізації конфлікту в середині влади, 
яка завершилася політичним знищенням конкурентів, визначила 
тренд формування принципово нелояльної опозиції в межах росій-
ської політичної конструкції [4]. Наголосимо на тому, що 
формування принципово нелояльної опозиції відбувалося поступо-
во, понад те, для політичних циклів 90-х рр. ХХ ст. характерна як 
співпраця влади і системної лівої опозиції (перш за все – КПРФ), 
так і виконання функцій «молодшого партнера влади» з боку 
системної ліберальної опозиції («Яблука» та «Демократичного 
вибору Росії»). Політичні цикли 1994–1996 рр. (Державна Дума I 
скликання) та 1996–1999 рр. (Державна Дума IІ скликання) відбу-
валися на тлі дещо дуальних процесів, які, з одного боку, були 
спрямовані за скорочення впливу держави на всі аспекти життя 
суспільства, з іншого – створювали інституційне підґрунтя для 
формування моноцентричної політичної системи із обмеженою 
політичною конкуренцією еліт. Дуальність процесів надала і 
неоднозначні результати 90-х рр. ХХ ст., які полягали у проведенні 
т.зв. «шокових реформ», які вбудували певні елементи ринку в 
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економіку Росії; у формуванні впливового олігархічного прошарку, 
який зробив можливим існування не лише кланової конкуренції в 
середині «партії влади», а і діяльність реальної системної парла-
ментської опозиції. У той же час, обмежувався вплив Москви на 
регіональні еліти, чеченські війни та загроза «чеченського 
тероризму» стали інструментом вирішення міжелітних конфліктів. 
Нестабільна економічна ситуація, втома навіть традиційно 
пасіонарної верстви росіян від економічних проблем та політичної 
турбулентності, плюс депресія і ностальгія за статусом «наддер-
жави» (який було втрачено разом із розвалом СРСР) зробили свою 
справу – російське суспільство знову захотіло порядку та стабіль-
ності, замість свободи та відповідальності. Ситуативна більшість в 
парламенті, існування лівої (КПРФ) та правої («Вибір Росії» та 
«Яблуко») опозиції та провладний дрейф лібералів, який створив 
підґрунтя для їх політичної девальвації, – базові характеристики 
Державної Думи 1994–1996 рр. з точки зору розвитку російської 
опозиції [5]. 

Ключові позиції (як ідейні, так і організаційні), серед 
російських лібералів, прихильників вільного ринку і мінімальної 
держави, обіймала група економістів («клан Чубайса»). Створе-
ний лібералами на виборах 1993 р. блок «Вибір Росії» поєднував 
ліберальну ідеологію із претензією на статус «партії влади» (на 
момент проведення парламентських виборів представники блоку 
активно працювали в уряді над здійсненням реформ, що набули 
характеристики «шокових»). Електоральний результат блоку 
«Вибір Росії» на виборах (фракція кількістю 78 депутатів) 
вважався невдалим і зумовив втрату лібералами урядових посад. 
Уже після виборів блок був перетворений у парламентську пар-
тію «Демократичний вибір Росії» (далі – ДВР). ДВР являв собою 
типову напівопозицію, поєднуючи в своїй політиці помірну 
критику окремих аспектів урядового курсу (наприклад, війни в 
Чечні) з беззастережною підтримкою Кремля з найбільш 
значущих питань (включаючи активну участь у передвиборчій 
кампанії Єльцина в 1996 році) і збереженням деякими лідерами 
партії (такими, як А. Чубайс) значущих владних постів. Подібна 
стратегія «лояльності» (яку вони виконували як системна опо-
зиція) не могла принести лібералам дивіденди в умовах 
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несприятливого соціально-економічного контексту, зате витрати 
виявилися досить істотними. Хоча ліберали і підтримували 
правлячу групу, але не мали можливості впливати на її склад, 
лише частково визначали деякі заходи політичного курсу, але 
були змушені нести відповідальність за всі невдачі уряду на тлі 
обмеженої електоральної підтримки. Не дивно, що в ході першої 
Чеченської війни мобілізаційний потенціал ДВР був підірваний, 
вплив партії в «коридорах влади» скоротився, і почалося стрімке 
дезертирство політиків з ДВР у провладні фракції. На думських 
виборах 1995 року партія зазнала поразки. Повернення лібералів 
до парламенту відбулося вже за часів Путіна (в результаті виборів 
1999 р.) у вигляді блоку «Союзу правих сил».  

Політичний цикл 1996–1999 рр. – так само, як і попередній – 
знову ж таки характеризувався відсутністю стабільної проурядової 
більшості в парламенті, великим впливом на політичні процеси 
лівої опозиції у вигляді арифметично великої фракції КПРФ 
(22,3% голосів на виборах, 139 депутатів у Державній Думі) та полі-
тичною девальвацією ще однієї ліберальної політичної сили 
«Яблуко» (лідер – Г. Явлінський, фракція у складі 45 депутатів) [5]. 
Щодо КПРФ, то вона претендувала на монополію на ліво-
націоналістичному сегменті політичного ринку, для чого була 
змушена прагнути до максимальної мобілізації своїх активістів і 
прихильників. Партія презентувала себе як «справжню» опозицію 
за допомогою таких акцій, як, наприклад, денонсація Біловезьких 
угод у 1996 році або спроба імпічменту президента Росії в 1999 
році, не кажучи вже про небезуспішну участь у виборчих 
кампаніях різного рівня, включаючи президентські вибори 1996. 
Проте саме 1996–1999 рр. стали тим періодом, який зумовив 
падіння впливу комуністів на політичні процеси в РФ. Комуністи 
були нездатні досягти перемоги на президентських виборах – як 
через жорстку (аж до загрози державного перевороту) протидії з 
боку правлячої еліти, так через власний лівий радикалізм, яким 
відлякували значну частину власних симпатиків. Після поразки на 
президентських виборах у 1996 р лідери КПРФ почали здійсню-
вати тактику «вростання у владу», делегуючи своїх представників 
в уряд і регіональні адміністрації та вступаючи в «торг» з 
правлячою групою з низки питань політичного курсу. Відмова 
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комуністів від ухвалення рішень, котрі були здатні змінювати 
статус-кво, – одна з рис такого «вростання». Мова йдеться про 
невдалу спробу винесення Думою вотуму недовіри Кабінету  
В. Черномирдіна (осінь 1997), затвердження під тиском Кремля  
С. Кириєнка на посаді прем’єр-міністра (квітень 1998), провал 
голосування щодо початку процедури імпічменту президента 
(травень 1999 р., частина депутатів від КПРФ не проголосувала за 
відставку глави держави). Єдиний раз – після дефолту 1998 року – 
ситуативна більшість парламенту (на чолі із КПРФ) змусила 
президента Б. Єльцина піти на компроміс і внести на затвердження 
Державної Думи кандидатуру на пост прем’єр-міністра Є. Прима-
кова, який мав неформальну підтримку парламентської більшості. 
Але комуністам, підтримкою яких користувався Примаков, не 
вдалося вберегти «свого» голову уряду від відставки у 1999 р., 
якого було звільнено на тлі зростання політичного рейтингу 
прем’єра та активізації підготовки процесу імпічменту Б. Єльцина. 
Стратегічно тактика «вростання у владу» вела до політичної 
девальвації і КПРФ (наголосимо, що «вростання у владу» стало 
причиною і для політичного ослаблення право-ліберальних полі-
тичних сил). Після електоральної кампанії 1999 року партія 
позбулася статусу «провідної» в парламенті. Починаючи з 2000 р. 
ухвалення всіх значущих рішень парламентом було можливе без 
участі комуністів, останні втратили роль «групи вето», і роль 
КПРФ в парламенті наближалася до «косметичної». 

Діяльність Державної Думи ІІІ скликання (1999–2003 рр.) 
збігається із початком політичної епохи В.Путіна, яка принесла в 
політичне життя РФ вихолощення демократичного змісту зі збере-
женням демократичного політичного каркасу. Напередодні виборів 
Державної Думи 1999 р. російське виборче законодавство почало 
змінюватись у напрямі обмеження демократичності електоральних 
процедур, а саме – звуження кількості виборчих об’єднань, які 
мають право брати участь у виборах (такі повинні були не раніше 
ніж за рік до виборів перереєструватися в «громадські політичні 
організації»), і ускладнення процедури висування та реєстрації 
кандидатів. Протягом першої половини «нульових» років ХХІ ст. 
російський парламент поступово перетворюється на «кишенько-
вий», виключений з процесу реальної розробки і реального ухва-
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лення політичних рішень. Ліберальні правоцентристські партії, 
орієнтовані на західні цінності, зникають з парламентської 
інфраструктури, втрачають вплив і остаточно маргіналізуються. 
Російська демократична опозиція впевнено рухається в бік поза-
системності, влада сприяє розвитку праворадикальних опозицій-
них рухів («Наші» та інші) і уповільнює та атомізовує еволюцію 
правоцентристських політичних сил.  

Безперечно, ці політичні тренди, спрямовані на згортання 
демократичних процедур, стали можливими через декілька при-
чин, головними з яких є домінування патерналістсьих настроїв у 
суспільстві, що прагнуло не завершення реформ, а повернення до 
«порядку і стабільності», та інтеграційна еволюція російської 
еліти. Еліта припиняє фрагментуватися та повертається до інте-
граційного тренду за рахунок «нав’язаного консенсусу» (влада 
надала можливість заробляти тим, хто був готовий конвертувати 
зростання капіталу на неучасть / непідтримку опозиції). Завдяки 
такій практиці правляча елітна група забезпечила своє повне і 
безумовне домінування, змусивши всі сегменти російських еліт, 
що були представлені в парламенті, політичних партіях, бізнесі, 
медіа, регіонах, або погодитися з підлеглим статусом, або позбути-
ся позицій в еліті взагалі. Нагадаємо, що зідно із С. Терроу розкол 
еліт сприяє успіху політичного протесту, у той час як консолідація 
еліт за принципом «нав’язаного консенсусу», що відбулася на тлі 
гіперпрезидентського політичного режиму, навпаки, загрожує 
поставити хрест на опозиції. Тією мірою, якою сегменти 
російських еліт втрачали свою автономію та ресурси, відбувалося і 
звуження рамок політичних можливостей опозиції [6]. За таких 
умов колишні стратегії системної опозиції виявлялися не просто 
неефективними, а і свідомо програшними. «Співпраця із владою» 
зумовлювала маргіналізацію співпрацюючої частини опозиції 
(наприклад, СПС і КПРФ), «протест» був обмежений звуженням 
ресурсної бази опозиції і погрозами силового тиску з боку 
правлячої групи.  

Державна Дума ІІІ скликання (1999–2003 рр.) обиралась, як і 
дві її «попередниці», за змішаною системою [5]. З 1999 р. до весни 
2001 р. у Державній Думі працювала більшість на базі альянсу 
«Єдності» з КПРФ. Фракції ОВР, СПС і «Яблуко» перебували в 
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напівопозиції до «партії влади» та протестували проти пакетної 
угоди «Єдності» і КПРФ. З весни 2001 р. (після перемоги Путіна на 
президентських виборах) конфігурація більшості змінюється – 
внаслідок консолідації політичних сил навколо президента в Думі 
сформувалася нова більшість із депутатів «Єдності», ОВР, «Регіо-
нів Росії». КПРФ почала виконувати функцію принципової лівої 
опозиції, а «Яблуко» та СПС – правої напівопозиції.  

Контекст парламентських 1999 р. виборів став більш сприятли-
вим для тієї частини лібералів, які об’єдналися під брендом СПС і 
набрали 8,5% голосів і 32 думські мандати. СПС послідовно висту-
пав на підтримку В.Путіна, включаючи військову кампанію в Чечні. 
У Думі ІІІ скликання СПС і надалі залишався напівопозицією, 
подібно ДВР у 1994–1995 рр. чи «Яблуку» у 1996–1999 рр., з тією 
лише різницею, що (на відміну від Думи І і ІІ скликання) нова 
правляча група лише тактично потребувала союзу з лібералами. 
Хоча СПС після деяких коливань і підтримав Путіна на прези-
дентських виборах 2000 року, лише деякі його представники були 
винагороджені урядовими постами, та й ті (подібно колишньому 
прем’єру С. Кириєнку, який став повпредом президента в Привол-
зькому окрузі), незабаром дистанціювалися від колишніх соратників 
по партії. Ідейні союзники СПС в уряді (такі, як міністр фінансів 
Кудрін) дедалі частіше демонстрували підтримку пропрезидентській 
«Єдиній Росії». Хоча позиції СПС в Думі з найбільш важливих 
питань далеко не завжди збігалися з «партією влади», їх критика 
урядового курсу зачіпала лише його окремі аспекти (такі, як 
військова реформа). Разом з тим, СПС підтримував такі значущі 
антидемократичні кроки Кремля, як, наприклад, силова зміна 
керівництва НТВ або заборона на проведення референдумів у перед-
виборчий період. Крім того, в 2001–2002 роках СПС безуспішно 
зробив кілька спроб «задушити в обіймах» демократів з «Яблука». 
Але електоральний потенціал цих двох політичних сил – СПС та 
«Яблука» – залишався приблизно рівним, що перешкоджало 
створенню коаліції на основі «недружнього поглинання».  

Наслідок співпраці із «партією влади» та нескінченних чвар у 
середині ліберального сегмента – провальний для СПС результат 
виборів 2003 року (не проходження до Державної Думи) і 
організаційний колапс партії. Подала у відставку співголова СПС  
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І. Хакамада, яка невдало балотувалася на президентських виборах 
2004 року як незалежний кандидат, після чого оголосила про 
створення власної партії «Вільна Росія». Частина активістів партії 
заявили про свою опозицію курсу Кремля, в той час як очолюване 
А. Чубайсом крило, як і раніше, зберігало лояльність правлячій 
групі. В таких умовах СПС не зміг виробити єдиного ставлення до 
президентських виборів 2004 року, запропонувавши своїм прихиль-
никам свободу варіантів під час голосування. УДержавній Думі ІV 
скликання (2003–2007 рр.) системно відсутні ліберали право-
центристи, їх діяльність з 2003 р. відбувається за межами Державної 
Думи. Функцію системної «опозиції» до урядово-президентської 
«Єдиної Росії» виконувала стримано шовіністична лівоцентристська 
«Родіна», передвиборчий список якої був сформований Кремлем і, 
відповідно, повністю Кремлем контрольована. Отже, якщо фрагмен-
тована еліта 90-х рр. залишала «вікно можливостей» для існування 
системної ліберальної опозиції, то вже політично консолідована 
еліта у 2000-ті рр. «напівопозиції» не потребувала. Ймовірно, саме 
це мав на увазі заступник голови президентської Адміністрації  
В. Сурков, коли в ніч після виборів 7 грудня 2003 заявив про 
вичерпаність історичної місії лібералів і демократів [7]. Шанси на 
створення і розвиток нової ліберальної опозиції залежать від 
перспектив розколу російських еліт і ймовірності конкурентного 
розв’язання конфліктів у середині еліти.  

Після електоральної кампанії 2003–2004 рр. російська влада 
остаточно «моноцентрується» навколо Путіна: з виконавчої влади 
та Адміністрації президента йдуть політичні гравці, пов’язані із 
«родиною Єльцина» (М. Касьянов та О. Волошин), у парламенті 
формується пропутінська/проурядова більшість (фракція «Єдина 
Росія», 299 депутатів, 66,44%) [5]. Діяльність Думи ІV скликання 
збіглася із періодом «стабільного зростання», зумовленого різким 
підвищенням світових цін на енергоносії, що збільшило над-
ходження до державного бюджету РФ. Російська влада не 
скористалася цією «паузою зростання» для запуску масштабних 
радикальних економічних реформ, які б змінили характер росій-
ської економіки із сировинного на технологічний. Велика частина 
грошей, які режим отримував від надприбуткової торгівлі нафтою 
та газом, поверталася росіянам із певною умовою, а саме – 
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невтручання громадян у політику. Внаслідок такої конфігурації 
взаємин між владою та суспільством у публічному політичному 
просторі, який продовжував своє існування на рівні дизайну 
«керованої демократії» В. Путіна, домінувала пропутінська «пар-
тія влади», а позасистемні ліберальні правоцентристи (СПС та 
«Яблуко») впевнено рухалися до політичного маргінесу. Позбав-
лена інфраструктурної можливості повернутися до парлментської 
опозиції партія СПС, як і прогнозувалось, у 2007 році вщент 
програла кампанію, набравши на парламентських виборах лише 
0,96% голосів. У лютому 2008 року лідер СПС Борис Нємцов 
призупинив своє членство в СПС. 2 жовтня 2008 на засіданні 
політради партії було прийнято рішення про саморозпуск СПС.  

На тлі сприяння подальшій маргіналізації СПС та «Яблука» 
влада робила максимум, щоб заблокувати гармонійний розвиток як 
політичної системи, в межах якої здатна існувати конкурентна полі-
тика (нові і дуже жорсткі вимоги до політичних партій, які можуть 
брати участь в електоральних виключно пропорційних кампаніях з 
2007 р.), так і громадянського суспільства, яке формує підґрунтя для 
формування нових лідерів. Йдеться про такі кроки влади, як 
створення Громадської палати для громадських організацій, які 
отримували фінансування від урядових фондів за умови лояльності, 
позбавлення можливості NGO отримувати фінансування від 
західних донорів, оновлення законодавства про некомерційні і 
саморегульовані організації).  

Державна Дума V скликання (2007–2011 рр.) діяла в період 
тимчасового прем’єрства В. Путіна. Як сама електоральна 
кампанія та її підсумки, так і політичні практики 2007–2011 рр. 
доводили, що розвиток російської політичної системи відбува-
ється в межах виключно авторитарних трендів. Про це свідчить, 
по-перше, відсутність цивілізованого переходу влади від «партії 
влади» до опозиційної сили. Політична система РФ була побу-
дована так, що в ній не існувало реальної опозиції, яка б могла 
боротися за владу із моноцентричною владною машиною Путіна. 
Політична ротація Путіна та Медведєва була лише технічною, 
суб’єктом політичного процесу лишається Путін та наближені до 
нього олігархи та бюрократи. По-друге, за підсумками кампанії 
2007 р. у межах російського політичного парламентського 
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дизайну виникає абсолютний монополіст поля «політичної 
більшості» – провладна політична сила «Єдина Росія». І, нарешті, 
правлячий клас робить все для того, щоб заблокувати розвиток 
нової цивілізованої ліберальної опозиції (найголовніше – 
блокується будь-яка можливість фінансування: арешт Б. Ходор-
ковського, еміграція Б. Березовського, знищення Ю. Лужкова) і 
допомагає функціонувати радикальній правій несистемній опози-
ції (за типом руху «Наші»), на тлі якої правляча влада виглядає 
прагматичною та збалансованою.  

Поверненню В. Путіна на посаду президента передувала 
електоральна кампанія до Державної Думи VІ скликання (2011 р. – 
н.ч.), яка закріпила рух політичного механізму РФ в напрямі 
загострення авторитарного тренду, але активізувала протестний 
рух населення великих російських міст. Зазначимо, що протестний 
рух громадян стартував у сучасній РФ в середині «нульових» років 
цього століття. З 2005 по 2008 рр. відбуваються вуличні акції 
«Марші незгодних» із вимогою демократизації РФ, організовані 
коаліцією «Інша Росія». Протягом 2009–2011 рр. проходять «Дні 
гніву» – мітинги проти соціально-економічної політики влади, за 
політичні свободи і місцеве самоврядування. В межах проекту 
«Стратегія-31» з 2009 р. відбуваються акції за свободу зібрань по 
31 числах місяців, в яких є таке число, розпочаті в 2009 році. 
«Путін повинен піти» – збір підписів за відсторонення Путіна від 
влади ведеться з 2010 року. У 2010–2011 рр. проходили також 
мітинги за відставку Путіна. Новий етап багаторазових масових 
політичних виступів громадян Росії розпочався після виборів до 
Державної Думи VI скликання 4 грудня 2011 року, тривав під час 
кампанії з виборів президента Росії та після проведених 4 березня 
2012 року президентських виборів, на яких В. Путін офіційно 
переміг у першому турі. Мешканці великих російських міст були 
роздратовані перемогою пропутінської «Єдиної Росії» із результа-
том майже 50% на виборах у грудні 2011 р., які відбулась на тлі 
персонального падіння рейтингу В. Путіна (що обережно фіксува-
ли всі соціологічні російські служби). Перші масові протестні акції 
в Москві і Санкт-Петербурзі почалися увечері 4 грудня 2011 р. 
(день виборів Державної Думи). Багатотисячний мітинг пройшов у 
Москві 5 грудня 2011 року. 10 грудня 2011 акції протесту пройшли 
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в 99 містах країни і 42 містах за кордоном. Одним з найбільших 
грудневих мітингів став мітинг у Москві на Болотній площі, що 
відбувся 10 грудня. За різними оцінками він зібрав від 25 тисяч до 
150 тисяч учасників. Вимоги протестувальників були абстрактними 
– від радикальних (відсторонення від влади Путіна) до абстрактних 
(проведення чесних виборів). 24 грудня відбувся ще більш 
масштабний мітинг на проспекті Академіка Сахарова в Москві і нові 
мітинги в інших містах Росії. Наприкінці лютого і в березні 2012 
року масові протести продовжилися. 26 лютого в Москві відбулася 
загальногромадянська акція «Великий білий круг», в акції взяли 
участь 34 тисячі чоловік. 5 та 10 березня проходять мітинги з кіль-
кістю учасників від 10 до 30 тис. чоловік. Ці події увійшли в історію 
РФ під назвою «Революція на снігу». Акції протестів тривали 
протягом 2012–2013 рр. За оцінками аналітиків та спостерігачів, 
зростання громадянської активності росіян протягом 2011–2013 рр. 
дозволило російській опозиції помножити свої ряди, змінити склад 
лідерів та активістів, забезпечити «негативний консенсус» проти 
правлячого режиму. Понад те, окремі опозиційні активісти стали 
легітимними акторами виборчого процесу і деякі з них навіть 
змогли здобути гідну кількість голосів на регіональних і місцевих 
виборах. Така позитивна динаміка надала підґрунтя російському 
політологу В. Гельману стверджувати, що Росія переживає складне 
відродження політичної опозиції [8]. На думку дослідника, ця 
позитивна тенденція зумовлена трьома факторами:  

1) зміною поколінь у середовищі опозиції. Так, лідери «РПР-
Парнасу» Б. Нємцов (53 роки) та Михайло Касьянов (55 років) 
висунули у 2013 р. єдиного кандидата на посаду мера Москви  
37-річного О.Навального;  

2) програмою модернізації Медведєва, яка більше декларува-
лася, ніж втілювалася під час його президентства (2008–2011 рр.), 
але містила те, що трохи нівелювало незадоволення суспільства, – 
ліберальну риторку, прагнення показати відкритість процесу ухва-
лення рішень з боку влади та послаблення тиску на громадянське 
суспільство; 

3) зміною політичної стратегії опозиції, яка почала застосовува-
ти «мережеві» інструменти боротьби із режимом та популістичну 
риторику. Приклад – кампанія О. Навального «проти злодіїв та 
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шахраїв». Водночас науковець зазначає, не буде особливим пере-
більшенням стверджувати, що опозиція в період масових протестів 
2011–2012 рр. стала жертвою власних успіхів, оскільки була погано 
підготовлена до вирішення нових завдань в організаційному та 
стратегічному плані [8]. Розвиток подій у той час був настільки 
швидким, що опозиція не мала ні часу, ні ресурсів для того, щоб 
здобути перемогу над режимом. Останньому вдалося уникнути 
ризиків дезертирства еліт – і навіть системна опозиція відмовилася 
співпрацювати з протестувальниками. У цих умовах Кремль легко 
зумів перехопити ініціативу. Опозиція не змогла нічого протиста-
вити «закручуванню гайок».  

Який порядок денний для російської опозиції на сучасному 
етапі? Наприкінці ХХ ст. політолог Альфред Степан визначив уроки 
боротьби латиноамериканської опозиції проти авторитаризму як 
релевантні для посткомуністичної Європи. Сьогодні ці уроки є 
актуальними для сучасної Росії. Отже, Степан надав свій перелік 
завдань для опозиційних акторів у плані демократизації авто-
ритарних режимів: перше – опір кооптації з боку режиму; друге – 
збереження зон автономії суспільства щодо режиму; третє – підрив 
легітимності режиму; четверте – збереження зон підвищення ціни 
авторитарного правління і, нарешті, п’яте, – створення переконливої 
демократичної альтернативи режимові [9]. На думку вже 
згадуваного В. Гельмана, виконання особливо п’ятого завдання – 
створення змістовної демократичної альтернативи режиму – 
видається найскладнішим. Невирішеність саме цього питання, 
відсутність конструктивного та реалістичного майбутнього порядку 
денного заважає опозиції стати центром консолідації для незгодних 
із режимом сил і незалежних соціальних акторів. Ті політичні та 
економічні актори, які дистанціюються від Кремля і від системної 
опозиції, поки що не схильні підтримувати опозицію несистемну. 
Відносна ізоляція опозиції відбувається і через те, що росіяни не 
сприймають опозицію як життєздатну альтернативу режимові. 
Навіть для деяких критиків Кремля (наприклад, неодноразово про це 
казала Ксенія Собчак) збереження політичного статус-кво розгляда-
ється як менше зло, порівняно із можливим колапсом режиму, який 
не факт, що принесе позитивні зміни. Публічні політичні заклики та 
риторика нових опозиційних лідерів або вкрай абстрактні, або 
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жахливо популістські. В такій ситуації тим, хто, у кращому разі, 
закликав до відставки Путіна вчора, доцільно відповідати на 
питання – як змінювати політичну систему, щоб позбавити прези-
дента того впливу, який є у нього зараз, як відкрити соціальні ліфти 
під час електоральних процедур і як піти на децентралізацію влади в 
РФ замість функціонуючої сьогодні гіперцентралізованої регіо-
нальної та місцевої влади.  

Утім, українська Революція Гідності (жовтень 2013–лютий 
2014 рр.) кардинально вплинула на ситуацію в середині РФ. «Маленька 
війна» заради рятування «русского мира» стала тією глобальною 
технологією Путіна, яка надала можливість завдяки шаленій анти-
українській та антизахідній пропаганді змінити порядок денний 
російського політичного дискурсу. Рейтинги Путіна досягли свого 
історичного піку – російське населення (в основному) схвалює 
політику Кремля щодо Криму та неоімперську риторику, що стало 
серйозним ударом для російської опозиції, яка втратила стратегічну 
ініціативу. Починаючи з березня 2014 року не тільки різко збільшився 
масштаб дискредитації опозиції та пов’язаних з цим загроз репресій 
проти неї, але змінився і політичний порядок денний. З одного боку, 
негативний консенсус проти режиму послабився (якщо не зник зовсім): 
лише частина несистемної опозиції відкрито відкидає порядок денний 
Кремля щодо України та бачення місця РФ у новому світі. Крім того, 
організаційно і стратегічно слабка опозиція поки не в змозі запро-
понувати альтернативного владному розв’язання проблем країни і 
зробити його надбанням громадськості. Вплив опозиції на внутрішньо-
політичний порядок денний (не кажучи вже про міжнародний порядок 
денний) скоротився, а жорстка атака Кремля на «п’яту колону» не 
стикається з особливим опором як з боку опозиції, так і суспільства. Як 
наслідок, опозиційним партіям і кандидатам не було дозволено брати 
участь у проведених у вересні 2014 року регіональних виборах, а 
організаційний потенціал опозиції і здатність її виступати центром 
тяжіння незгодних з режимом опинилися під питанням. 
 
_______________________________ 
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Світлана Брехаря 
 

ПОЛІТИЧНА СУБ’ЄКТНІСТЬ МАЛОГО І 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
У матеріалі йдеться про механізми впливу малого та серед-

нього бізнесу на рішення влади – через акції протесту, організації 
об’єднань підприємців, що реалізують правову підтримку малого і 
середнього бізнесу, лобіюють інтереси підприємництва в органах 
влади. 

Ключові слова: малий і середній бізнес, протест, бізнесова 
діяльність. 
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Brekharya S. Political subjectiveness of small and medium 
businessin Ukraine. In the article describes the mechanisms of action 
of small and medium business solutions to government – through 
protests across the united businesses that sell legal support to SMEs, 
lobby business interests in government. 

Key words: small and medium business, protests, business 
associations. 

 
Дослідження впливу підприємців на українську політику не 

часто є об’єктом уваги для українських учених. Проте коли такі 
дослідження й проводяться, то традиційно в епіцентрі уваги 
перебувають фінансово-промислові групи та великий бізнес, 
натомість малий та середній практично випадає з поля зору 
дослідників. Наприклад, Д. Коротков [1], досліджуючи зв’язки 
підприємців з політичним партіями, орієнтується виключно на 
олігархів, не беручи до уваги те, що представники малого бізнесу 
теж можуть бути пов’язаними з цим політичним інститутом, але не 
як тіньові власники, а як активісти, члени партій та виборці. 
І. Рейтерович досліджує фінансово-політичні групи [2], О. Лісни-
чук та О. Сушко – політико-економічні групи [3], О. Пасхавер, 
Л. Верховодова, Л. Суплін – великий приватний капітал [4], 
Ю. Рябой  – великий бізнес як чинник побудови та розвитку 
політичної культури [5]. Це відображено безпосередньо в назвах їх 
наукових робіт. Малий та середній бізнес залишаються осторонь, 
оскільки діяльність цього бізнес-сегмента не є такою помітною. 

Якщо участь у політичному процесі ФПГ та великого бізнесу 
слід досліджувати з використанням концепцій «привласнення 
держави», «коаліцій зростання», «міських політичних режимів» 
тощо, то дослідження впливу на політичний процес малого та 
середнього бізнесу має бути зосередженим на концепції груп 
інтересів і теорії громадянського суспільства – саме в цьому вимірі 
міститься можливість ефективного впливу цієї спільноти на 
політичний процес.  

Р. Гербут класифікує групи інтересу за критерієм мотивації та 
стратегії їхньої політичної діяльності [6, c.44–45]. За мотива-
ційними ознаками групи інтересу поділяються на пропагуючі та 
секторальні. Пропагуючі групи інтересу представляють нееко-
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номічні інтереси, проповідуючи і захищаючи певні принципи чи 
цінності. Секторальні групи інтересу представляють конкретний 
сегмент суспільства, і їх принциповою метою є реалізація інтересів 
своїх членів. Серед цієї категорії є організації бізнесу, професійні 
спілки та інші організації, засновані на секторальному відборі, пере-
важно економічному.Діяльність представників малого та середнього 
бізнесу як групи інтересу зазвичай відбувається у вигляді 
громадської організації (бізнес-асоціації), організації страйку або 
акції протесту. Групові соціальні претензії, що є базою солідарності 
для групи інтересів, виникають у відповідь на загрозливі дії держави 
і зникають у разі відмови держави від цих дій.  

Характерним є той факт, що під час проведення своїх акцій 
підприємці намагаються дистанціюватися від політичних партій, 
уникаючи їх підтримки. Як партійні активісти та виборці пред-
ставники цієї групи інтересів не демонструють єдиної позиції, на 
виборах голосують за різні політичні партії, як провладні, так і 
опозиційні.  

Важливість дослідження малого і середнього бізнесу полягає в 
тому, що для великої його частини наявні на сьогодні корупційні 
стосунки з державою мають принципово інший характер, 
порівняно з великим бізнесом. Для середнього та малого бізнесу 
корупція переважно є непродуктивними витратами, що зменшують 
прибутки, не є засобом, що дає доступ до розподілу державного 
бюджету чи суспільної власності.  

Тому невдоволення цієї соціальної групи функціонуючою 
системою державного управління є більш радикальним, і саме 
малий та середній бізнес має потенціал стати драйвером суспіль-
них змін. Цей висновок підтверджується активною участю малого 
та середнього бізнесу в обох українських Майданах – 2004 та 
2013–2014 років, а також участю представників МСБ у волон-
терському русі, що виник як реакція на новітні виклики для країни 
(війна, масове переселення), та став осередком допомоги армії та 
переселенцям з Донбасу та Криму.  

Ми маємо зазначити, що дії влади протягом багатьох років 
стримували підприємницьку енергію та не були спрямовані на 
розвиток малого і середнього бізнесу. На початку 2000-х, коли 
представництво великого капіталу в органах влади зростало, 



 

 149 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

стосовно малого і середнього бізнесу набирала обертів бюро-
кратична машина: за даними Міжнародної фінансової корпорації 
(IFC), в 2003 році українські підприємства в середньому витрачали 
на отримання всіх дозволів більше трьох місяців, у 2004-му – 4,5 
місяця [7]. На думку Флорентина Бланка, керівника проекту IFC 
«Розвиток підприємництва в Україні», на той момент вітчизняна 
економіка була економікою з жорстким режимом контролю з боку 
держави. У розвинених країнах процедуру перевірок проходять 
тільки підприємства, що входять до групи ризику – мала частина 
від загальної кількості суб’єктів, зайнятих у фармацевтиці, 
хімічній промисловості, ядерних розробках та інших потенційно 
небезпечних видах діяльності. В Грузії, приміром, держава 
регулярно перевіряє менше третини всіх фірм, у Білорусі – дві 
третини. У 2004 році український малий та середній бізнес зазнав 
1,4 мільйонів перевірок, які коштували підприємцям 500 мільйонів 
гривень (включаючи штрафи і неофіційні платежі контролюючим 
органам). 

У 2003–2004 роках відбувся злам у тенденції зростання 
кількості українців, задіяних у малому бізнесі. З 1991 по 2003 роки 
їхня кількість неухильно збільшувалася, а в 2004 році, порівняно з 
2003, кількість зайнятих на малих підприємствах уперше в Україні 
знизилася – з 2 052,2 тис. чоловік до 1 978,8 тис. (на 73,4 тис. осіб, 
або на 3,6%) [8]. 

«Помаранчева революція» 2004 стала не тільки протестом 
проти існуючого політичного порядку, але і протестом економічним. 
До 2004 року малий і середній бізнес відчував невдоволення своїм 
економічним становищем. Кланова економіка призвела до критичної 
ситуації для малого та середнього бізнесу – вона не давала мож-
ливості для розвитку бізнесу, не патронованого владою. «Великий 
капітал монополізував усі прибуткові види діяльності й закрив до 
них доступ не лише для іноземного, а й для решти українського 
капіталу. Програми підтримки малого бізнесу, фактично, були 
згорнуті. Із системи державної підтримки було виключено і середній 
бізнес» [9]. Саме представники малого і середнього бізнесу, чию 
підприємницьку енергію стримувала кланова економіка, в 2004 році 
надали істотну підтримку на президентських виборах Віктору 
Ющенку. Ця підтримка виявлялася не тільки в голосах на виборчих 
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дільницях, але й у фінансовій допомозі революціонерам Майдану. 
Колишній комендант Майдану в Києві Роман Безсмертний розпо-
відав, що у революціонерів не вистачало грошей на харчування та 
забезпечення Майдану лише в перші два-три дні, а потім необхідну 
допомогу Майдану надав середній бізнес, забезпечуючи людей 
теплим одягом та їжею [10]. 

Разом з тим, після обрання Віктора Ющенка Президентом 
нова влада зосередилася на політичних питаннях, а публічний 
діалог між владою та бізнесом залишився формальним. У бюджеті 
2006 року на реалізацію програми розвитку національного підпри-
ємництва було передбачено 1,8 мільйона гривень, аналогічна 
цифра фігурувала і в бюджеті на 2007 рік. У 2008 році ця цифра 
становила 2 мільйони гривень, а в 2009 – 400 тисяч гривень. Увага 
влади знову зосереджується на проблемах великого капіталу. 

Дослідження бізнес-середовища в Україні, що було проведе IFC 
влітку 2006 року, зафіксувало, що дозволи і перевірки залишалися 
на тот момент одними з головних адміністративних бар’єрів, які 
перешкоджали веденню бізнесу разом з оподаткуванням і 
державним регулюванням експортної діяльності, а також обов’язко-
вою сертифікацію та ліцензуванням товарів та послуг. Контролюючі 
органи в той період перевіряли близько 95 % усіх підприємств. 
Найактивніші інспекційні органи – Державна податкова адміністра-
ція України (ДПАУ), Державний департамент пожежної безпеки і 
Державна санітарно-епідеміологічна служба: у 2006 р. кожен з них 
перевірив більше 50 % підприємств країни. За цей час підприємства 
сплатили своїм співробітникам за роботу з контролюючими 
органами близько 189 млн грн (понад $37 млн). Система видачі 
дозволів у 2006 р. стала ще більш жорсткою: збільшилися охоплен-
ня і кількість дозволів, одержуваних підприємствами. Так, частка 
підприємств, які одержували дозволи, зросла на 10 %, а кількість 
дозволів, що підприємства мали одержувати, порівняно з 2004 р. 
зросла у середньому до 4,5. Ще один фактор, що на той момент 
стримував розвиток малого і середнього підприємництва – подат-
кове законодавство. IFC у своєму дослідженні «Вартість дотримання 
податкового законодавства в Україні» досліджував витрати 
підприємців на виконання обов’язкових податкових процедур та 
аналізував, яким чином ці витрати впливають на ділове середовище 
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і розвиток бізнесу. Отже, на думку експертів Міжнародної 
фінансової корпорації, за часів президентства Віктора Ющенка 
вартість дотримання податкового законодавства в Україні лягала 
важким тягарем на підприємства, особливо на суб’єктів малого 
бізнесу, в яких вона сягала 8% їхнього річного доходу. Ці витрати 
можна порівняти з додатковим податком, який шкодить їхній 
конкурентоспроможності і на внутрішньому, і на міжнародному-
ринках. Таким чином, малі підприємства опинилися в невигідному 
конкурентному становищі, порівняно з великими корпораціями 
навіть на внутрішньому ринку країни, що не сприяло залученню 
інвестицій і могло бути певною перешкодою для створення нових 
малих і середніх підприємств. 

Формат відносин влади й бізнесу в Україн істотно змінюється 
після приходу в 2010 году до влади Віктора Януковича. У цей період 
ліквідовано ряд структур, що виконували роль каналів комунікації 
бізнесу з владою як на рівні малого та середнього бізнесу, так і 
великого капіталу. По-перше, в рамках адміністративного рефор-
мування було прийнято Рішення про ліквідацію Державного комітету 
України з регуляторної політики та підприємництва (Указ Президента 
№ 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів віконавчої 
влади»). Згідно з Указом стає відомо, що орган буде існувати, але не 
як незалежна самостійна одиниця, а як департамент при Міністерстві 
економічного розвитку та торгівлі. Таким чином, унаслідок адмі-
ністративної реформи відомство де-юре втрачає незалежність, а 
представники малого та середнього бизнеса – потенційний канал 
впливу на законотворчу діяльність у сфері підприємництва. Нага-
даємо, що згідно із Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до функцій 
та повноважень комітету належало прогнозування та створення умов 
для розвитку підприємництва, вдосконалення законодавчого регу-
лювання і забезпечення функції контролю у сфері підприємництва. 
Для виконання цих завдань Держкомпідприємництва мав право 
призупиняти Рішення центральних та місцевіх органів виконавчої 
влади, що створювали бар’єри для вільного розвитку підприємництва. 

По-друге, постановою Кабміну № 397 від 2 червня 2010 року 
ліквідовано Раду інвесторів при Кабміні, створену 2007 року. 
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Згідно з положенням про Раду інвесторів основними 
функціямі цієї структури були: підготовка пропозицій щодо фор-
мування державної інвестіційної політики; проведення аналізу та 
підготовка прогнозної економічної оцінки впливу рішень Кабінету 
Міністрів України на розвиток інвестіційної діяльності; виявлення 
перешкод у діяльності інвесторів, підготовка обґрунтованих 
пропозіцій щодо їх подолання. 

Окрім того, ряд дій влади суттєво ускладнив роботу малих 
підприємців. По-перше, малим підприємцям підвищили пенсійні 
внески, по-друге, з 1 січня 2011 року Податковий кодекс заборонив 
визнавати витрати з виплат на користь фізичних осіб, які 
працюють на єдиному податку. Ця норма викликала протест 
підприємців, але оновлені правила, що скасовують цю норму, 
набрали чинності тільки 1 січня 2012 року. Багато підприємців 
були видавлені цим обмеженням з ринку.  

Однією з причин, що стримували розвиток малого і середньо-
го бізнесу у той період, залишалися хабарництво та корупція з 
боку органів влади. Так, у 2010 за даними IFC близько 46% 
опитаних підприємств підтвердили, що вдавалися до неофіційних 
шляхів вирішення питань із державними органами [11]. 

Малий і середній бізнес став одним зі спонсорів і активних 
учасників Євромайдану практично з перших днів протесту. Так, 
згідно з дослідженням Фонду «Демократичні ініціативи» «Обличчя 
Євромайдану: соціальний портрет учасників протесту», яке прово-
дилося у період 7–8 грудня 2013 року, 9,3% учасників Євромайдану 
становили підприємці, 8% – керівники підприємств [12]. Згідно із 
опитуванням Фонду за два місяці 3 лютого кількість підприємців 
серед учасників протесту зросла майже удвічі – до 17% [13]. 
Ресторатори, чиї заклади були розташовані в районі Хрещатика, 
запропонували мітингарям обігрів, чай і каву, до акції приєдналася й 
інформаційна агенція УНІАН, яка відкрила двері, пропонуючи 
мітингувальникам побути в теплі й випити гарячого чаю. Власники 
комерційних приміщень організували в них міні-хостели, виділивши 
місце для ночівлі учасникам протесту (галерея MGGM, культурний 
центр «Майстер-клас»). За ініціативи власниці приватної клініки 
Ольги Богомолець на Майдані був створений польовий центр 
реабілітації поранених, мережа медпунктів, операційних і шпиталів. 
При цьому малий і середній бізнес висловлював свій протест не 
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лише безпосередньою присутністю на Майдані й наданням 
допомоги протестувальникам (гроші, ліки, пункти обігріву), але й 
вдавався до активних дій поза полем Євромайдану. Так, у грудні 
2013 броварський провайдер «Бровіс» за побиття мітингарів 
відключив Інтернет місцевому підрозділу Беркуту[14].  

Малий і середній бізнес вимагав зміни діючих осіб влади, які так 
і не зуміли забезпечити рівні правила гри для всіх економічних 
гравців. Відсутність єдиних правил економічної гри призвела до того, 
що економіка країни була позбавлена гнучкості, не зорієнтована на 
формування конкурентного середовища, внаслідок чого зросла 
соціальна напруга та майнова диференціація. Експерти, оцінюючи 
політику української влади щодо МСБ, бачили в ній політичні 
причини. «Можновладцям не хотілося бачити малий бізнес в Україні. 
Коли людина має бізнес, держава майже не може впливати на нього, і 
така свобода дратує», – вважав глава Союзу захисту підприємців 
Сергій Доротич [15]. Аналогічну точку зору висловлював і голова 
центру економічного розвитку Олександр Пасхавер: «Некерована 
маса, самостійна і незалежна. З точки зору влади, набагато краще, 
якби вони працювали на заводах», – зазначав економіст [16]. 

Маємо констатувати, що малий та середній бізнес ставав 
однією з рушійних сил у часи найбільш значущих для країни 
перетворень, отже, механізми впливу на владу через акції протесту 
не один раз уже були опрацьовані представниками цієї соціальної 
спільноти. Однак, як демонструє досвід, малий та середній бізнес 
частіше об’єднувався в групи інтересів за тактичною ознакою, 
після тривалого пресингу або під впливом ситуативної погрози 
(яскравим прикладом чого є і Податковий Майдан – масові мітинги 
та протести в Україні проти ухвалення Верховною Радою України 
проекту нового Податкового кодексу 2010 року, і «Весняний марш 
протесту» українських перевізників у травні 2011 – коли вітчизняні 
фірми-перевізники вимагали від влади прозорості конкурсів на 
проведення перевезень), стратегічної ж позитивної програми дій, 
яка би певним чином об’єднала підприємців, була ініційована 
ними та стала платформою системних змін, немає. 

Зважаючи на дані про кількість платників єдиного податку, 
малий та середній бізнес в Україні становить вагому електоральну 
групу, до якої входять мільйони громадян. Тому не видається 



0  

 154 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

дивною поява Партії промисловців і підприємців України. Проте 
ані їй, ані іншим партійним проектам(наприклад, зареєстрованій 
ще в 1999 році Політичній партії малого і середнього бізнесу, яка 
так і не стала активним суб’єктом політичних процесів, сьогодні 
партія не має навіть власного інтернет-ресурсу) не вдалося поки 
що мобілізувати представників малого та середнього підпри-
ємництва на свою підтримку, хоча підприємці готові надавати її 
громадським організаціям (бізнес-асоціаціям): на сьогодні малий 
та середній бізнес активно опановує механізми не протестів, а 
кооперації, об’єднання зусиль та ресурсів для впливу на державні 
інституції. Питанням створення об’єднань підприємців як агентів 
впливу на державну політику присвячені праці О. Лєсной [17], 
Д. Ляпіна [18], В. Биковця [19]. 

Громадські об’єднання підприємців (бізнес-асоціації) – це 
консолідація зусиль представників малого та середнього бізнесу, 
об’єднання з метою відстоювання своїх інтересів. Кількість 
підприємців, які входять до складу громадських організацій, посту-
пово збільшується протягом часу, так само як і сама кількість 
громадських організацій. Серед них, традиційно для українського 
громадянського суспільства, частина є суто формальними утворен-
нями, що не демонструють жодної діяльності, проте більшість є 
активними та дієвими організаціями, які від винятково захисних 
функцій поступово здійснюють перехід до наступної стадії – 
цивілізованого лобіювання інтересів малого і середнього бізнесу в 
органах влади [20, с.163].  

Підприємці об’єднуються в рамках громадських організацій за 
різними ознаками, наприклад, професійними – існують Асоціація 
приватних пекарів та кондитерів України, Міжрегіональний Громад-
ський Союз птахівників і кормовиробників, Асоціація фермерів 
України, Профспілка таксистів України, Федерація професійних 
бухгалтерів і аудиторів України, Спілка молочних підприємств 
України тощо. Існують об’єднання загального спрямування, до яких 
належать: Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих 
підприємств України, Всеукраїнська громадська організація «Союз 
захисту підприємництва», регіональні організації – Центр захисту 
підприємців (м. Чернівці), Агенція з розвитку малого та середнього 
підприємництва тощо. Захист прав підприємців громадськими 
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організаціями може відбуватися різноманітними засобами: подання 
заяв і клопотань, позови від імені членів до судів та арбітражних 
судів, оприлюднення порушень прав підприємців у засобах масової 
інформації, розробка неурядових доповідей та оглядів про стан 
забезпечення права на підприємницьку діяльність, лобіювання 
нормативних актів на рівні регіонів або галузей. 

Представники більшості громадських об’єднань підприємців 
беруть активну участь у розробці та реалізації регіональних прог-
рам підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва. 
Нерідко підприємці через свої бізнес-асоціації активно лобіюють 
власні інтереси в місцевих органах влади. Так, у Львівській області 
завдяки зусиллям підприємницьких асоціацій свого часу було 
спрощено процедуру видачі дозволів на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами у м. Львові, було вдвічі зменшено готельний 
збір, встановлено «податкові канікули» з сплати готельного збору 
на 3 роки для нових готелів тощо. В місті Дніпродзержинську 
Дніпропетровської області регіональні бізнес-асоціації спільно з 
міською владою зуміли розв’язати низку наболілих проблем, що 
стосувалися видачі різноманітних дозволів на право ведення 
підприємницької діяльності, реорганізації стихійних ринків, коор-
динації перевірок суб’єктів підприємницької діяльності контроль-
ними органами. Подібні приклади діяльності та впливу громад-
ських об’єднань на розвиток підприємництва маємо в Одеській, 
Харківській, Дніпропетровській областях, місті Києві тощо [19]. 

В Україні достатньо прикладів самоорганізації підприємців у 
структури, що реалізують правову підтримку малого і середнього 
бізнесу, лобіюють інтереси підприємництва в органах влади. 
Одне з найстаріших об’єднань – всеукраїнська громадська 
організація Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих 
підприємств України, що була заснована в 1990 році з метою 
комплексної підтримки малого підприємництва та на добро-
вільних засадах об’єднала громадян-підприємців та підприємства 
різних форм власності: приватні й колективні, кооперативні, 
змішані й державні, господарські товариства, банки, компанії, 
інші формування. У жовтні 1994 р. вона перетворена на Спілку 
малих та середніх підприємств, а в травні 1996 р. – на Спілку 
підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств 
України, яка функціонує і сьогодні. 
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Серед інших об’єднань підприємців, які функціонують в 
Україні, необхідно назвати Асоціацію власників малого та 
середнього бізнесу «Центр» у Києві, Всеукраїнське об’єднання 
малого та середнього бізнесу «Фортеця», Український Союз 
Промисловців і Підприємців – усі структури надають допомогу 
підприємцям, визначають основні проблеми підприємництва та 
фокусують свою діяльність на їх розв’язанні. У звіті про діяльність 
«Фортеці» в 2013 році йде мова про те, що організація брала участь 
в обговоренні законопроектів, що впливають на роботу малого і 
середнього бізнесу, внаслідок зауважень «Фортеці» низка законо-
проектів була відправлена на доопрацювання. Асоціація власників 
малого та середнього бізнесу «Центр» у лютому 2015 представила 
на обговорення проект «Підприємницька весна», в рамках якого 
озвучено низку пропозицій з приводу регулювання діяльності 
малого та середнього бізнесу: Асоціація пропонує ввести прин-
ципи вільної економічної зони на всій території України для малих 
і середніх підприємств, скасувати на два роки всі податки і збори, 
крім податку на доходи громадян та прибутки для юридичних осіб, 
ввести на рік загальний і повний мораторій на податкові та інші 
перевірки підприємств малого та середнього бізнесу в Україні, 
ввести мораторій на демонтаж об’єктів малої підприємницької 
діяльності та на інші способи ліквідації або обмеження підпри-
ємницької діяльності. Також «Центр» виступив з ініціативою 
створення Адміністрації малого бізнесу України за прикладом 
США на базі Закону України «Про державно-приватне партнер-
ство» – така Адміністрація, на думку «Центру», повинна взяти на 
себе функції комунікатора між державою та малим бізнесом і стати 
гарантом захисту прав підприємців. 

 Український Союз Промисловців і Підприємців, який був 
створений у 1992 році, на сьогодні об’єднує економічних суб’єктів 
різних форм і видів – від великих корпорацій до представників 
малого та середнього бізнесу.УСПП – одне з об’єднань, що пос-
тійно співпрацює з Радою підприємців при КМУ. Слід зазачити, 
що Рада є основним каналом комунікації між підприємцями та 
урядом, її головна мета – забезпечення ефективної співпраці 
підприємницьких структур з КМУ та іншими органами державної 
виконавчої влади в проведенні державного розвитку підпри-
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ємництва й формування ринкової інфраструктури. До головних 
завдань Ради підприємців України належать: аналіз питань 
правового регулювання підприємницької діяльності, вирішення 
визначених суперечностей з метою вдосконалення існуючого 
правового середовища; робота з питань удосконалення системи 
ліцензування та сертифікації економічної діяльності; сприяння 
встановленню ефективних правовідносин суб’єктів підприєм-
ництва з органами державної влади та управління, створення 
діалогу; взаємодія з громадськими організаціями підприємців та 
робота зі зверненнями підприємців, узагальнення думок широких 
підприємницьких кіл, донесення цієї думки до Кабінету Міністрів 
України [3, с. 33]. Уперше Рада була створена в 1993 році за часів 
прем’єрства Леоніда Кучми (Постанова Кабміну від 22 березня 
1993 року, №210), але в 2006 році її було ліквідовано, Постанову 
Кабміну від 13 грудня 2006 року №1745 «Про ліквідацію Ради» 
підписав Прем’єр Віктор Янукович. У 2008 році уряд на чолі з 
Юлією Тимошенко знову створює Раду (Постанова від 13 лютого 
2008 року №54). Склад Ради затверджує Кабмін з-поміж осіб, 
рекомендованих всеукраїнськими громадськими організаціями, 
організаціями роботодавців, громадськими радами при Кабінеті 
Міністрів України, міністерствами, іншими центральними орга-
нами виконавчої влади. 17 травня 2010 року Кабінет Міністрів 
України Постановою №344 скасував вибори голови Ради підпри-
ємців при Кабінеті Міністрів України її членами, встановивши 
адміністративний порядок призначення голови та членів Ради 
підприємців. Голова Ради має право брати участь у засіданні 
Кабінету Міністрів України. Голова або за його дорученням член 
Ради може брати участь у встановленому порядку в засіданнях 
урядових комітетів, у нарадах, які проводяться центральними і 
місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до 
компетенції Ради. 

Один із останніх трендів 2015 року – підтримка малого і 
середнього українського бізнесу Европейським союзом. Так, в 
Запоріжжі та Херсоні стартовали проекти «Запоріжжя. Територія 
можливостей» [21] та «Херсон. Територія можливостей» [22],що 
підтримуються представництвом ЄС в Україні. Мета проектів – 
об’єднання ЗМІ та представників влади навколо роз’яснення 
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пунктів Угоди про асоціацію України з ЄС, перспектив та можли-
востей зони вільної торгівлі для малого і середнього українського 
бізнесу. На Міжнародній конференції в підтримку Україні, що 
проходила в Києві в квітні цього року, президент Європейської 
комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Єврокомісія планує надати 
110 мільйонів євро для підтримки малого та середнього бізнесу в 
Україні [23].  

Незважаючи на наявність державних і суспільних інститутів в 
Україні, метою яких є захист і розвиток малого і середнього 
підприємництва, взаємоузгоджена система впливу на прийняття 
формальних рішень відсутня.  

До основних факторів, що зумовлюють такий стан, дослідники 
відносять: відокремленість організацій, які займаються підтримкою 
та розвитком підприємництва, і, як наслідок, дублювання функцій і 
неповне їх охоплення; відсутність взаємного обміну інформацією; 
нерівномірність підтримки за регіонами та за розміром у великих, 
малих містах і сільських районах [17]; недостатня потужність під-
приємницьких організацій для ведення постійного моніторингу 
процесу підготовки проектів нормативно-правових актів, щоденної 
оперативної роботи з відстоювання інтересів своїх членів у цьому 
процесі, що унеможливлює роботу на випередження появи проблем 
та спричиняє запізніле реагування; недостатній рівень аналітичної 
спроможності частини підприємницьких організацій до здійснення 
аналізу проектів нормативно-правових актів та їх обґрунтування, що 
не дозволяє їм полемізувати з владою на рівних; відсутність ком-
плексних уявлень про можливості використання цивілізованих форм 
тиску на рішення влади, про сильні та слабкі сторони існуючих 
механізмів впливу, а отже, невміння використовувати потрібний 
механізм у потрібний момент; відсутність стійкого прагнення до 
вироблення спільної позиції всіх чи необхідної частини підпри-
ємницьких організацій з того чи іншого питання та схильність до 
неформальних контактів з представниками владних структур для 
досягнення своїх вузьких цілей [19]. 

Отже, ми маємо констатувати, що в арсеналі малого та серед-
нього бізнесу в Україні задіяні два механізми впливу на прийняття 
владою рішень:  
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 акції протесту, що виникають у відповідь на загрозливі дії 
держави і зникають у разі відмови держави від цих дій; 

 об’єднання підприємців у рамках громадських організацій, 
серед яких є як суто формальні утворення, так і дієві організації, 
що реалізують правову підтримку малого і середнього бізнесу, 
лобіюють інтереси підприємництва в органах влади. 

Разом із тим, незважаючи на наявність державних і суспільних 
інститутів, метою яких є захист і розвиток малого і середнього 
підприємництва, взаємоузгоджена система впливу на прийняття 
владних рішень, постійного діалогу між владою та бізнесом лише 
формується. І в цьому процесі результат буде залежати від двох 
найважливіших факторів: як політичної волі чути та аналізувати 
потреби бізнесу, так і бажання бізнесу свої потреби артикулювати.  
 
_______________________________ 
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ВЛАДА І ОПОЗИЦІЯ В ДЕРЖАВАХ ЗАКАВКАЗЗЯ 

 
Розглянуто взаємовідносини політичної влади і опозиції в 

державах Закавказзя. Визначені загальні та особливі тенденції в 
цьому процесі. 

Ключові слова: влада, опозиція, конституційні зміни, Грузія, 
Азербайджан, Вірменія. 

Maсhusky V. The Opposition and the government in the States of 
Transcaucasia.Considered the relationship of political power and 
opposition in the States of Transcaucasia. Defined general and specific 
trends in the process. 

Key words: power, opposition, constitutional change, Georgia, 
Azerbaijan, Armenia. 

 
Розглядаючи події, що відбуваються в Україні за останні роки, 

не можна не звернути увагу на сусідні держави, їхній досвід та 
історію. Особливо цікаві з цього погляду три держави Закавказзя. 
Але якщо Грузія під керівництвом Михайла Саакашвілі далеко 
просунулася вперед у справі реформ і побудови демократії, то дві 
інші держави, а саме – Вірменія та Азербайджан, зберігаючи 
видимість демократії, все ж ближче до авторитарної моделі 
правління. 

До останнього часу для України не було актуальним питання 
збройного протистояння з сусідньою державою. Тому в цьому 
аспекті нам тим більше цікавий цей регіон. 
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Як відомо, з падінням СРСР держави Закавказзя виявилися 
втягнутими в тривалий збройний конфлікт з автономними 
областями, як Грузія, або пряме протистояння за території, як 
Вірменія та Азербайджан (війна за Нагірний Карабах). 

Усі ці війни безпосередньо впливали на побудову державної 
моделі загалом й відносини влади та опозиції зокрема. Питання 
війни завжди консолідували національні інтереси всередині країни, 
але неминуче призводили до обмеження свобод, економічної кризи 
і, як результат, – побудови авторитарної моделі управління. 

Неврегульованість конфліктів у Нагірному Карабасі, Абхазії, 
Південній Осетії, гострота міжнаціональних відносин та складність 
проблем переходу до ринкової економіки об’єктивно підштовхують 
політичне керівництво незалежних кавказьких держав до пошуку 
нових союзників, здатних надати реальну допомогу в зміцненні 
національного суверенітету. У цих умовах Грузія і Азербайджан, 
яким необхідно було спиратися на якусь сильну державу, взяли 
орієнтацію на розвинені західноєвропейські країни. Їх вони вважали 
надійною гарантією безпеки і стабільності, збереження своєї терито-
ріальної цілісності і суверенітету, відновлення ринкової економіки і 
подолання соціально-економічних криз. 

Вірменія вибрала дещо інший курс. Підтримуючи відносини з 
західноєвропейськими державами, вона, разом з тим, завжди 
вважала Росію головним зовнішнім гарантом безпеки та подаль-
шого розвитку. 

Розглядаючи держави Закавказзя, спостерігаємо загальні риси 
їх розвитку від кінця 80-х до середини 90-х років XX ст, які 
позначалися активними бойовими діями в умовах збереження 
територіальної цілісності, та подальшого розвитку державотво-
рення до середини першого десятиліття 2000-х років. При цьому, 
якщо Грузія пішла шляхом реформ та демократизації, то Вірменія 
та Азербайджан, навпаки, вдалися до консервування наявної 
авторитарної системи. 

Грузія 
Грузія є досить цікавою з огляду на певні політичні процеси, які 

мали місце в історії цієї держав. Так, і в Україні, і Грузії на початку 
2000-х років були поваленні авторитарні режими за допомогою «ко-
льорових» революцій. Так само вперше в історії двох країн відбулися 
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демократичні президентські вибори, за яких сталася легітимна 
передача влади (в Україні у 2010 році, у Грузії – у 2013 році). 

Проте вже після «кольорових» революцій Україна і Грузія 
пішли різними шляхами. Незважаючи на позитивні моменти 
демократизації суспільства, В. Ющенку, на відміну від М. Саака-
швілі, не вдалося провести реформи, що спричинило розчарування 
в ньому громадян України та повернення в політику В. Януковича, 
який поступово повернув авторитарний стиль управління держа-
вою, що згодом призвело до сумних подій на Майданні. 

З падінням Радянського Союзу країни Закавказзя проголосили 
незалежність. Главою Грузії було обрано Звіада Гамсахурдія  
(31 березня 1939 р. – 31 грудня 1993 р.), який 19 серпня 1991 року, 
після приходу у Москві до влади ГКЧП, виконав наказ про розфор-
мування незаконних військових формувань і розігнав Національну 
гвардію Грузії. Проте після провалу ГКЧП особовий склад 
Національної гвардії віддалився в Рконський ліс і вже 2 вересня в 
Тбілісі, на проспекті Руставелі відбувся мітинг Національно-
демократичної партії Грузії (НДП), на якому мітингувальники 
висунули вимогу відставки президента. Спецназ, що оточував мітин-
гувальників, відкрив вогонь, внаслідок чого було поранено 6 осіб.  
3 вересня командир Національної гвардії Тенгіз Кітовані відмовився 
виконувати накази презедента і спрямував гвардійців на Тбілісі для 
підтримки демонстрантів. З. Гамсахурдія відмовився вести будь-які 
переговори, і 22 грудня 1991року частини Національної гвардії під 
проводом Тенгіза Кітовані підняли в Тбілісі заколот, захопили ряд 
стратегічних об’єктів у місті і атакували будівлю парламенту.  
З. Гамсахурдія змушений був утікати з країни. У Грузії залишилися 
прихильники екс-президента – звіадісти, які стали в опозицію до 
нового уряду. Завдяки їм 24 вересня 1993 року Гамсахурдія зміг 
повернутися назад до Грузії й очолити так званий «Уряд у 
вигнанні». Внаслідок успішного наступу до листопада 1993 року під 
його контролем опинилася значна частина Західної Грузії. Однак до 
6 листопада 1993 року він зазнав поразки від урядових військ, штаб-
квартира Звіада Гамсахурдії була захоплена, а сам він з групою 
прихильників змушений був якийсь час ховатися в горах, де  
31 грудня 1993 року загинув у селі Дзвелі Хібула в гірській області 
Самегрело від рук убивці. 
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Після поразки З. Гамсахурдія главою держави став спікер 
парламенту Едуард Шеварднадзе (народився 25 січня 1928 року) 
Саме Е. Шеварднадзе був головним організатором військового 
перевороту в Республіці Грузія, посунувши президента З. Гам-
сахурдію і фактично зупинивши громадянську війну.  

Ставши президентом Грузії 5 листопада 1995 року (набрав 
72,9 % голосів), він не зміг домогтися повернення Абхазії і 
Південної Осетії і розв’язання політико-економічних проблем 
країни. Е. Шеварднадзе відразу взяв курс на поглиблення відносин 
із Заходом та протистояння з Росією. Але суттєвих реформ 
проведено не було, а внаслідок розірвання відносин з Російською 
Федерацією були втрачені важливі економічні зв’язки. У країні 
величезного розмаху набувають корупція та злидні, зростає вплив 
мафії, починаються військові дії в Абхазії. 

9 квітня 2000 року Едуард Шеварднадзе був переобраний 
президентом Грузії, набравши понад 82 % голосів виборців. Уже 
у вересні 2002 року він заявив, що після завершення президент-
ського терміну правління в 2005 році має намір піти на пенсію і 
почати писати мемуари. Але 2 листопада 2003 року в Грузії 
відбулися парламентські вибори, на яких провладний блок «За 
нову Грузію» набрав 21,32 % голосів, опозиційний «Союз демо-
кратичного відродження» – 18,84 %. Опозиція не погодилася з 
результатами виборів і висунула ультиматум Едуарду Шевар-
днадзе – піти у відставку з поста президента або опозиція займе 
президенську резиденцію. Під тиском народних хвилювань  
23 листопада 2003 року Е. Шеварднадзе подав у відставку, а до 
влади прийшов Михайло Саакашвілі (нар. 21 грудня 1967 року).  

Після «революції троянд» влада була розподілена між ключови-
ми фігурами опозиції – М. Саакашвілі, З. Жванія та Н. Бурджанадзе. 
Три лідери – Михайло Саакашвілі, Зураб Жванія та Ніно Бурджа-
надзе – домовилися про розподіл влади між собою. За цією угодою 
Михайло Саакашвілі стає президентом Грузії, Зураб Жванія – 
прем’єр-міністром (неіснуюча посада на той момент), а Ніно 
Бурджанадзе – головою парламенту.  

Неминучість і характер конституційних реформ стали очевидни-
ми після приходу до влади «революційного тріумвірату», оскільки 
нова конфігурація влади мала спиратися, в першу чергу, на угоду цієї 
нової правлячої еліти. Її розробка почалася за закритими дверима.  
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На виборах 4 січня 2004 року М. Саакашвілі набрав 96,24 % 
голосів. Були побиті рекордні результати З. Гамсахурдія та  
Е. Шеварднадзе. ОБСЄ оцінило ці вибори як більш демократичні, 
ніж ті, що проводилися в Грузії до цього.  

Проте неузгодженість конституційної реформи, яка розпочалася 
з січня 2005 року, продемонструвала слабку єдність тріумвірату. Для 
запобігання можливого протистояння було оголошено про злиття 
двох партій: «Національного руху» і «Бурджанадзе-демократи». Але 
це не сприяло досягненню консенсусу серед «революційних сил» з 
питання конституційних змін. Конституційний проект було піддано 
критиці з боку Т. Хідашелі, Г. Бокерія і К. Давіташвілі. Останній за-
лишив посаду політичного секретаря «Національного руху», заяви-
вши, що не конституцію слід підлаштовувати під людей, а навпаки, 
люди повинні підлаштовуватися під конституцію. Все це створило 
загрозу не тільки єдності правлячої партії, але і її легітимності, 
позбавляючи партію позитивного іміджу [1].  

Іншим важливим нововведенням, яке зміцнило владу М. Саака-
швілі, став законопроект, внесений до парламенту одночасно з 
конституційним законопроектом, який передбачав призначення 
районних гамгебелі (голів) президентом і посилення інституту 
повноважних представників президента в регіонах. Обґрунтовувався 
він тим, що має тимчасовий характер і необхідний тому, що в іншому 
разі у влади в районах залишаться представники старого уряду. 

Опозиція побачила ознаки диктатури в такій концентрації 
влади. На їхню думку, зміни скасували кілька важелів, які свого 
часу були використані З. Жванія та М. Саакашвілі проти уряду 
Е. Шеварднадзе і які в майбутньому могли бути використані проти 
них наступною опозицією.  

Важливою подією на цьому етапі стали парламентські вибори. 
У березні 2004 року було обрано 150 депутатів парламенту за 
пропорційною системою. Блок «Національний рух – Демократи», 
що представляв тріумвірат переможців, набрав 66,24 % голосів і 
здобув 135 місць. Н. Бурджанадзе знову була обрана спікером 
парламенту.  

М. Саакашвілі і надалі активно використовував силові струк-
тури для тиску на родичів і наближених поваленого Е. Шеварднадзе. 
Формально дотримуючись юридичних процедур, їх відправляли до 
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в’язниці і звільняли тільки після того, як у державну скарбницю ті 
повертали незаконно привласнені кошти. У короткі терміни уряду 
вдалося погасити частину внутрішнього боргу перед населенням 
(123 млн дол. США) і підвищити дохідну частину бюджету [2]. При 
цьому М. Саакашвілі, а також його прихильники і ряд інших 
державних службовців заперечували факт тиску на опозицію, 
пояснюючи переслідування деяких представників політичних партій 
їхнім кримінальним минулим.  

Популярність М. Саакашвілі почала падати. Заяви влади про 
швидке поліпшення соціально-економічного становища населення 
в деяких сферах (в основному в аграрній) так і залишилися 
заявами. Згідно з результатами соціологічних опитувань, уже через 
два роки після перемоги «революції троянд» рейтинг президента 
М. Саакашвілі і правлячої партії «Єдиний національний рух» 
суттєво знизився [3].  

Колишні сподвижники стали переходити на бік опозиції. Різко 
погіршилися відносини з колишнім соратником І. Окруашвілі, 
який звинуватив президента Саакашвілі в корупції та смерті 
прем’єр-міністра Грузії З. Жванії в лютому 2005 року. 

27 грудня 2006 року грузинський парламент прийняв пакет 
поправок до Конституції Грузії, головна мета яких полягала в тому, 
щоб провести в 2008 р. одночасно вибори парламенту і президента 
країни. Необхідність поєднання виборів була обґрунтована фінансо-
вою доцільністю та потребою економії бюджетних коштів, а також 
неприпустимістю одночасного проведення президентських виборів 
в Росії і парламентських виборів у Грузії. Таке суміщення термінів, 
на думку грузинської влади, мало в собі серйозні ризики для 
стабільності, тому що певні сили в Росії могли спробувати підірвати 
внутрішньополітичну ситуацію в Грузії і тим самим якось вплинути 
на результат парламентських виборів [3].  

Необхідність поєднання виборів оскаржила парламентська 
опозиція, лідери якої вважали зміни до Конституції політичним 
маневром М. Саакашвілі заради продовження терміну власного 
правління. Опозиція наполягала на тому, що питання необхідно ви-
нести на всенародне обговорення і що проект змін до конституції 
має бути більш ретельно опрацьований і узгоджений з міжнарод-
ними організаціями, зокрема, з Венеціанською комісією Ради 



 

 167 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Європи. Всі доводи опозиції проти зміни Конституції і перенесен-
ня термінів парламентських виборів були проігноровані владою.  

У листопаді 2007 р. у Тбілісі відбулися акції протесту об’єдна-
ної опозиції. Їх головним гаслом було проведення парламентських 
виборів навесні наступного року, тобто в терміни, які раніше були 
передбачені Конституцією (у квітні 2008 р.).  

Грузинська опозиція прагнула використати протестні настрої. 
Її лідери звинувачували владу в тому, що вона відвернулася від 
народу, розвалила економіку країни, розпродала національні 
багатства, порушує основні права людини, закони і свободу слова. 
Проте М. Саакашвілі категорично відмовився знову переносити 
дату виборів та вдався до силового розгону демонстрації біля 
парламенту. 

У відповідь опозиція почала нові акції протесту в Кутаїсі, 
Батумі та різних районах столиці, де між мітингуючими і спец-
назом відбулися зіткнення. Президент Грузії звинуватив опозицію 
в спробі державного перевороту і оголосив у країні надзвичайний 
стан. На час дії надзвичайного стану на території республіки були 
введені обмеження щодо проведення демонстрацій і маніфестацій, 
а також на заклики в ЗМІ до насильства, організації заворушень і 
повалення влади із застосуванням сили. Після цього всі теле-
компанії і радіостанції Грузії, окрім громадського телебачення, 
припинили інформаційні випуски.  

Після розгону опозиційного мітингу в Тбілісі рейтинг  
М. Саакашвілі знизився до 10–12%, а 24 листопада 2007 він був 
змушений оголосити про свою відставку і про проведення 
дострокових президентських виборів.  

У Грузії з 2007 року по 2012 рік режим М. Саакашвілі набув 
більш жорстких рис. На позачергових президентських виборах 5 
січня 2008 року він набрав 56 % голосів. Відбулося певне пони-
ження рівня популярності. З іншого боку, проведення радикальних 
реформ, особливо в держсекторі, не могло не залишити велику 
кількість незадоволених громадян. Відповідно, ряди опозиції 
почали поповнюватися.  

У той же час, грузинська опозиція не змогла об’єднатися і 
висунути єдиного кандидата в президенти. Як наслідок, 
протестний електорат виявився розпорошеним, що зіграло на 
руку М. Саакашвілі.  
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Через два місяці після виборів президента Грузії місія спосте-
рігачів ОБСЄ опублікувала свою підсумкову доповідь, в якій 
процес підрахунку голосів був оцінений позитивно.  

Незважаючи на успіхи в економічній і адміністративній сфері, у 
відносинах з невизнаними республіками Абхазія і Південна Осетія. 
Михайло Саакашвілі зазнав фіаско. Риторика президента ні чим не 
відрізнялася від меседжів його попередників. Він так само, уни-
каючи дипломатичних жестів, говорив мовою ультиматумів. 
Напружені відносини з Аджарією, фактична незалежність від Грузії 
Південної Осетії та Абхазії, що потрапили під протекторат Росій-
ської Федерації, так чи інакше впливали на рейтинг президента, що 
обіцяв на виборах розв’язати цю проблему. У цих умовах М. Саака-
швілі прийняв рішення силовим шляхом розв’язати конфлікт з 
Південною Осетією.  

До середини дня 8 серпня 2008 року грузинські війська 
вступили у Цхінвалі, столицю Південної Осетії, і оголосили про 
відновлення територіальної цілісності Грузії. Також було оголоше-
но, що з сепаратистським режимом самопроголошеної республіки 
буде підписано акт про капітуляцію.  

У той же день Російська Федерація ввела свої війська у 
Південну Осетію та обґрунтувала свої дії необхідністю захисту 
своїх громадян (раніше Росія надала своє громадянство жителям 
Південної Осетії і Абхазії) і власних миротворчих сил [4]. 

Війська Російської Федерації швидко просувалися до Тбілісі, 
проте втрутилося міжнародне співтовариство. Армія росіян 
змушена була відступити. Дипломатичні стосунки були розірвані. 
Парламент Російської Федерації того ж року визнав Південну 
Осетію та Абхазію незалежними республіками.  

Ці дії призвели до загострення стосунків з Російською Феде-
рацією до такого рівня, що 17 лютого 2010 року президент Росії 
Дмитро Медведєв оголосив Михайла Саакашвілі персоною нон 
грата в Росії. Був заборонений імпорт грузинських продуктів до 
Росії. Грузія зазнала великих фінансових збитків. Згодом Грузія 
взяла курс на більш дипломатичні відносини з Російською Феде-
рацією. Так, 29 лютого 2012 Михайло Саакашвілі підписав указ 
про скасування віз для росіян. 
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Наприкінці свого правління М. Саакашвілі розпочав знову 
змінювати Конституцію. Розуміючи примарність можливості зали-
шитися на посаді президента на третій строк, він вніс, за допомогою 
парламенту, нові поправки до законодавства, які суттєво зменшували 
вплив президента та надавали владні преференції прем’єр-міністру, 
сподіваючись по закінченні другого президентського терміну обійня-
ти цю посаду. Проте парламентські вибори, що відбулися восени 2012 
року, відхилили цю можливість. 

1 жовтня 2012 року опозиційний виборчий блок «Грузинська 
мрія – Демократична Грузія» на чолі з Бідзіна Іванішвілі здобув 
понад половину місць (54,85 %) у парламенті Грузії [5]. Наступного 
дня після голосування Саакашвілі визнав, що його партія Єдиний 
Національний рух програла на парламентських виборах і заявив про 
те, що вона переходить в опозицію. Главою уряду став Б. Іванішвілі. 
Відразу ж після перемоги новий прем’єр-міністр розпочав низку 
судових розслідувань проти колишніх міністрів і силовиків. Так 
само спостерігаються спроби зближення з Росією, проте, незважа-
ючи на поступове потепління у стосунках двох держав, загалом 
зовнішньополітичний курс країни залишився колишнім, прозахід-
ним [6], який і був закріплений резолюцією «Про головні напрями 
зовнішньої політики», який заборонив керівництву країни мати 
дипломатичні відносини з державами, що визнали незалежність 
Абхазії і Південної Осетії. Цей крок був зумовлений побоюванням 
втратити підтримку націоналістично налаштованого електорату 
напередодні президентських виборів 1 жовтня 2013 року [7]. 

Парламентські вибори 2012 року ознаменували новий етап 
розвитку політичної системи країни. Б. Іванішвілі підвищив заробіт-
ну платню, зменшив ціни, розпочав модернізацію промисловості, 
поступово зменшує жахливий рівень безробіття (70 %) [8]. Проте 
інша частина населення досить негативно реагувала на скорочення 
ліберальних свобод у ринковій економіці.  

Також провладна більшість у парламенті продовжує скоро-
чувати повноваження президента. Так, за останніми поправками, 
що були прийняті в березні 2012 року [9], президент не може 
одноособово розпускати парламент та уряд. 

27 жовтня 2013 року на чергових президентських виборах 
здобув перемогу Георгій Теймуразович Маргелашвілі – кандидат 
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від «Грузинської мрії». Таким чином, влада в країні опинилася в 
руках однієї провладної партії. 

Але вже на початку 2015 року дії провладної партії почали 
дратувати громадян. Інфляція, невиконані обіцянки, погіршення 
економічної ситуації та скорочення західних інвестицій призвели 
до акцій протестів, наймаштабніша з них відбулася 21 березня 2015 
року, коли на вулиці Тбілісі вийшло понад 50 000 громадян – 
прихильників опозиційної партії «Единий національний рух» [10]. 

Незважаючи на глибокі перетворення всередині країни, деякі 
обіцянки М. Саакашвілі залишилися невиконаними. Так, у лютому 
2006 року М. Саакашвілі заявив, що у Грузія стане членом НАТО 
до 2009 року. 13 березня 2007 грузинський парламент схвалив 
рішення про вступ у НАТО. Однак у серпні 2009 року голова 
Центру досліджень східної геополітики Лаурінас Касчюнас заявив, 
що конфлікт у Південній Осетії цю перспективу віддалив. 

Також виявилися невиконаними завдання щодо вступу до Євро-
пейського Союзу. У квітні 2004 року, на зустрічі з президентом 
Єврокомісії Романо Проді, Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія 
стала кандидатом на вступ до Євросоюзу і стане нею не пізніше 
2009 року. Тим не менш, у травні 2010 року Євросоюз заявив, що в 
осяжній перспективі приєднання Грузії до Євросоюзу не буде. 

У Грузії, за правління М. Саакашвілі, відбулося реальне 
посилення президентської влади. М. Саакашвілі поновив своїх 
людей на ключових посадах у державі, спробував позбутися 
можливих конкурентів, навіть у своєму середовищі. Сюди ж варто 
віднести бажання використати вже відомий у інших країнах СНД 
варіант конституційної реформи, що мав на меті до закінчення 
свого президентського терміну главою держави зробити прем’єр-
міністра. Маючи більшість у парламенті до чергових парламент-
ських виборів 1 жовтня 2012 року, М. Саакашвілі сподівався легко 
обійняти цей пост і залишитися при владі на невизначений термін. 
З іншого боку, відбулося скорочення держапарату, очистка рядів 
чиновників. Це дало змогу позбутися колишньої номенклатури з 
радянським мисленням, замінити її представниками молодої еліти, 
яка здобула освіту в основному на Заході. 

Варто пригадати також низку ефективних реформ у всіх 
сферах суспільного і економічного життя. Зменшення тиску на 
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приватний бізнес, реформа силових структур. Грузія, взявши курс 
на західні цінності, сьогодні вже не схожа на більшість інших 
пострадянських країн. 

Азербайджан 
Ситуація в Азербайджані на початку 90-х років також 

виявилася напруженою. Починаючи з 1988 року у республіці спа-
лахнув конфлікт з сусідньою Вірменією через автономну область 
Нагірний Карабах, який швидко переріс у затяжну війну. І хоча 
збройне протистояння під тиском міжнародної громадськості вда-
лося до середини 1990-х років нейтралізувати, між двома країнами 
досі зберігаються напружені відносини. 

18 травня 1990 року парламент Азербайджану обрав першого 
секретаря ЦК Компартії Азербайджану Аяза Муталібова президен-
том Азербайджану. Легітимація Аяза Муталібова сталася трохи 
пізніше – на виборах 8 вересня 1991 року. Однак перемога була 
автоматичною – у виборчому бюлетені стояло тільки його ім’я, 
оскільки кандидати від опозиції або бойкотували вибори, або 
відмовилися від участі в них [11]. 

30 серпня 1991 Верховна Рада Азербайджану прийняла 
декларацію «Про відновлення державної незалежності Азер-
байджанської Республіки», а вже 18 жовтня 1991 року Верховною 
Радою Азербайджану був прийнятий Конституційний акт «Про 
державну незалежність Азербайджанської Республіки». Цей 
документ підтримали 95 % населення країни на всенародному 
референдумі 29 грудня 1991 року. Азербайджанська Республіка 
проголошувалася незалежною, демократичною, світською держа-
вою правонаступницею Азербайджанської Народної Республіки 
1918–1920 років [12]. 

Згідно з положеннями прийнятого Акта «Народ Азербайджану 
гарантує демократичний лад Азербайджанської Республіки і верхо-
венство закону, а також утворює незалежну, світську, демокра-
тичну, унітарну державу» [13]. 

Формально закріплювалися основні елементи правової держав-
ності: верховенство закону, принцип поділу влади, багатопартійність, 
пріоритет приватної власності. У заключній статті Конституційного 
акта говорилося, що він служить «основою для розробки нової 
Конституції Азербайджанської Республіки». 
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Аналізуючи основні положення Конституційного акта, можна 
відзначити його орієнтацію на розвиток демократичних механізмів 
політичного управління, націленість на створення можливостей 
для максимальної реалізації прав і свобод громадян. 

Однак на рубежі 1991–1992 років політичний режим не зміг 
вибудувати інституційний фундамент політичного управління в 
нових умовах і втратив контроль над внутрішньополітичною 
динамікою. Серія військових поразок і вторгнення вірменських 
військ на територію Азербайджану не сприяли консолідації 
національних політичних еліт, а навпаки, різко загострили 
внутрішнє протистояння. 

Після знищення 26 лютого 1992 азербайджанського міста 
Ходжали в Нагірному Карабасі і кривавої різанини азербайджан-
ського населення вірменськими військами за підтримки підрозділів 
336-го Гвардійського мотострілкового полку військ СНД 6 березня 
1992 року Аяз Муталіб під тиском опозиції подав у відставку. 

7 червня 1992 року відбулися перші в історії Азербайджану 
альтернативні вибори президента Республіки. На виборах за 
підтримки 59,4% виборців переміг керівник націоналістичного 
Народного фронту Азербайджану, колишній дисидент Абульфаз 
Ельчібей (24 червня 1938 – 22 серпня 2000 рр.). Друге місце з 33% 
голосів посів кандидат від Демократичної спілки інтелігенції 
Нізамі Сулейманов. 

Новому президентові не вдалося стабілізувати ситуацію в 
країні. Азербайджанська державність перейшла у стадію дифузії і 
силового протистояння. Період правління Ельчібея (червень 1992 – 
червень 1993 рр.) був відзначений подальшою деструктуризацією 
політичного режиму.  

Невдачі у ході військового протистояння і некомпетентність 
уряду викликали кризу влади, внаслідок чого 4 червня 1993 року 
в м. Гянджі спалахнув заколот полковника Сурета Гусейнова.  
А. Ельчібей був усунений від влади, а його місце як виконувач 
обов’язки посів тодішній спікер парламенту Гейдар Алієв. 

У тому ж 1993 році відбувся черговий референдум, на якому 
громадяни Азербайджанської Республіки офіційно відсторонили 
А. Ельчібея від влади і обрали президентом Гейдара Алієва  
(10 травня 1923 – 12 грудня 2003), колишнього першого секре-
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таря ЦК Компартії Азербайджану, члена Політбюро ЦК КПРС, 
який у 1991 року очолював Верховну Раду Нахічеванської АРСР. 

Незважаючи на причетність до радянської номенклатури, 
Гейдар Алієв користувався серед населення своєї країни повагою і 
авторитетом. 

У травні 1994 Азербайджан, Вірменія і Нагірно-Карабаська 
Республіка підписали угоду про припинення вогню. Наступний 
ефективний крок Гейдар Алієв зробив, підписавши «Контракт 
століття» 20 вересня 1994 року. У «Контракті століття» були пред-
ставлені 13 компаній з 8 країн світу (Азербайджан, Туреччина, 
США, Японія, Великобританія, Норвегія, Росія і Саудівська Аравія). 
Цей договір, націлений на залучення іноземних інвестицій у нафто-
ву промисловість, мав наслідком кардинальне зміцнення зовнішніх і 
внутрішньополітичних позицій нового політичного режиму. При-
родно, що американські і західноєвропейські інвестори (і пов’язані з 
ними політичні кола), починаючи з 1994 року, мали стратегічну 
зацікавленість у довгостроковій соціально-політичній стабільності в 
Азербайджані [13]. 

Перші парламентські вибори в історії незалежного Азербайджа-
ну відбулися в 1995 році. У тому ж році 12 листопада всенародним 
референдумом була прийнята Конституція Азербайджанської 
Республіки, що стало логічним етапом подолання системної дезорга-
нізації політико-правового механізму в Азербайджані. 

Прийняття Конституції стало інституціональним етапом, що 
ознаменував перехід до нового періоду становлення політичного 
режиму в Азербайджані – стабілізації політичного процесу та 
монополізації владного ресурсу (1993–2015 рр.). 

У жовтні 1998 року Г. Алієв був переобраний Президентом 
Азербайджану на другий термін, набравши 77,7% голосів виборців. 
Його основний суперник Е. Мамедов отримав підтримку 11,84% 
громадян, які взяли участь у голосуванні. Спостерігачі ОБСЄ 
відзначили непрозорий характер виборчого процесу та оцінили 
вибори як невідповідні міжнародним стандартам. 

Слід визнати, що в 1993–2003 рр. уряд систематично кори-
стувався своєю монополією на владу, щоб контролювати вибори і 
маніпулювати їх результатами. Згідно з висновком міжнародних і 
національних спостерігачів перші парламентські вибори в Азер-
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байджані періоду незалежності в листопаді 1995 р., президентські 
вибори в жовтні 1998 р. і перші муніципальні вибори в грудні 
1999 р. і березні 2000 р. не відповідали прийнятим міжнародним 
стандартам [14]. 

Жорстка маніпуляція, зосередження інформаційних ресурсів в 
одних руках, відсутність громадського контролю та конструк-
тивних пропозицій з боку опозиції призвели до подальшого 
посилення влади і ослаблення ролі контреліт. 

Одним з важливих інструментів форматування режиму «керо-
ваної демократії» в республіці і концентрації політичної влади в руках 
Гейдара Алієва в 1993–2003 рр. став системний контроль над 
засобами масової інформації. Так, 6 грудня 1993 року була прийнята 
поправка до закону «Про засоби масової інформації» Азербайджан-
ської республіки, згідно з якою ЗМІ можуть піддаватися цензурі у 
разі, якщо викладена інформація стосується військових або держав-
них таємниць. Однак перелік таємниць не було вказано, що дозволяло 
чинному режиму досить широко використовувати адміністративний 
ресурс, закладений у законі. Ряд експертів вважає, що нормального 
міжнародного іміджу нинішня влада намагається досягти не зміною 
ситуації з правами людини в країні, а придушенням критики у 
місцевих засобах масової інформації. Для цього застосовується еконо-
мічний тиск і формально відмінена, але насправді діюча політична 
цензура і пряме перешкоджання репортерській роботі з висвітлення 
політичних подій, а також проведення показових судових процесів 
над журналістами. 

Політична динаміка Азербайджану в 1993–2003 рр. говорить 
про авторитарний відкат, формування режиму «керованої демокра-
тії» і кулуарно-персоналістської моделі політичного управління. 
Очевидно, тенденції соціально-політичного «відкату», перегляду 
підсумків пізньорадянської лібералізації були закладені ще на 
початку 90-х рр. минулого століття і стали прямим наслідком 
слабкості владно-політичної організації в 1987–1993 роках. 

Необхідно враховувати, що інституціоналізація політичного 
режиму в Азербайджані протікала в прямому взаємозв’язку з проце-
сом подолання системної дифузії в соціально-економічній, політич-
ній, ментальній сферах азербайджанського соціуму. Внаслідок цього 
фундаментальні завдання політичного режиму в 1993–2003 рр. 
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акумулював антикризовий комплекс: внутрішньополітична стабілі-
зація, міжнародна легітимація, подолання дисфункції владного 
механізму, економічні реформи та залучення іноземного капіталу. 
Формат «керованої демократії» та ситуаційне звернення до автори-
тарних політичних практик виступали прийнятними та ефективними 
механізмами, що забезпечують як позитивну макроекономічну дина-
міку, так і послідовність політичного курсу в умовах консервації 
владної монополії. При цьому не менш гострі проблеми політичної 
модернізації, лібералізації, забезпечення прав людини, розвитку 
партійного спектра і реальної електоральної конкуренції були свідо-
мо відсунуті на другий план, виведені з реєстру довгострокових 
пріоритетів правлячої еліти. 

8 листопада 2000 був переобраний Міллі Меджіліс. Новий 
склад парламенту активно включився в роботу з розв’язання 
економічних проблем. Незважаючи на постійний приріст 
внутрішнього валового продукту, велика частина населення жила 
за межею бідності. До 2003 року ситуацію вдалося нормалізувати, 
а в подальшому Азербайджан навіть лідирував з економічного 
зростання серед країн СНД. 

15 жовтня 2003 пройшли чергові президентські вибори, які 
стали важливим перехідним етапом у функціонуванні політичної 
влади в Азербайджані. На виборах переміг син Гейдара Алієва 
(який зняв свою кандидатуру з причини хвороби) – Ільхам Алієв 
(р.н. 24 грудня 1961). 16 жовтня ЦВК республіки офіційно заявила, 
що другого туру виборів не буде, оскільки Алієв набрав 76,84% 
голосів виборців, які взяли участь у виборах, а його найближчий 
суперник Іса Гамбар – 13,97% голосів [15]. 

Знову були відмічені масові зловживання на виборах, але для 
правлячої еліти та й світової громадськості було важливо збере-
ження стабільності в регіоні. Колишня пострадянська еліта і 
бізнес-кола без коливань прийняли наступника. Подібна процедура 
безумовно заклала на теренах пострадянського простору вперше 
пряму передачу влади в спадщину. 

Нинішній склад парламенту обраний в листопаді 2010 року. 
Більшість депутатів є безпартійними (38 депутатів) або є членами 
пропрезидентської партії «Новий Азербайджан» (74 депутати). 
Опозиційні партії також представлені в парламенті, але їх масові 
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акції, демонстрації і мітинги, як правило, не вітаються владою, як і 
в багатьох інших країнах Закавказького регіону. 

Опозиція в країні представлена трьома політичними блоками: 
блок «Азадлиг» («Свобода»), блок «YeS – Нова політика» і «Рух 
національної єдності», але в парламенті вони представлені 
буквально кількома депутатами і не мають реальних важелів. 

Опозиційні партії в Азербайджані дозволені, проте вони не 
мають жодного реального шансу прийти до влади. Регулярні 
мітинги в Баку, які проводить опозиція на площі перед колишнім 
кінотеатром «Гелэбэ» («Перемога»), зазвичай закінчується сутич-
ками з міліцією і розгоном.  

9 жовтня 2013 року на нових президентських виборах передба-
чувано переміг Ільхам Алієв з результатом 84,6%. 

Таким чином, були створені передумови для функціонування 
диктаторського режиму, а функції опозиції зведені до фактичного 
нуля. 

Ільхам Алієв, звернувши пильну увагу на розвиток економічної 
сфери і певну лібералізацію ринку, так чи інакше в усьому іншому 
продовжив курс батька. Це стосувалося і ставлення до засобів 
масової інформації та опозиції. Громіздка пострадянська бюрокра-
тична машина і домінування президентської влади залишилися без 
змін. Це підтвердили парламентські вибори 2010 і президентські 
2013 року. Показовим у цьому сенсі став референдум, проведений за 
ініціативи правлячої партії «Новий Азербайджан» 18 березня 2009 
року. Головним результатом референдуму стала зміна статті 105 
чинної Конституції (скасування обмеження обрання президентом 
однієї особи двома термінами). За даними ЦВК поправку схвалила 
переважна більшість громадян (97,1%) [16]. 

Такий стратегічний хід дозволяв чинному політичного режиму 
вирішити кілька важливих політичних завдань: 

1) забезпечити відносну передбачуваність політичної дина-
міки, превентивно мінімізувавши (фактично, усунувши) можливі 
проблеми на наступних президентських виборах і зберігши 
персоналістську конфігурацію чинного політичного режиму; 

2) зняти з політичного порядку денного обговорення інших, 
більш складних, схем трансформації влади (пошуки «наступника», 
перехід до конституції з «сильним» прем’єр-міністром і т. д.); 
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3) використовувати ефект переконливої перемоги І. Алієва на 
виборах президента для закріплення досягнутого електорального 
успіху; 

4) продемонструвати стійкість політичного режиму І. Алієва на 
міжнародній арені, його довгострокову актуальність як можливого 
економічного і воєнно-стратегічного партнера. Цей фактор стає 
особливо важливим на тлі соціально-політичної нестабільності в 
двох інших закавказьких державах. 

Підсумки референдуму 18 березня 2009 року були інтерпрето-
вані експертним співтовариством двояко. З одного боку, як крок до 
подальшого посилення авторитарних тенденцій особистої влади. І 
з іншого боку, як демонстрація політичної стабільності, орієнто-
ваності азербайджанського соціуму на політичну спадкоємність і 
поступальний соціально-економічний розвиток. 

Результати референдуму несли в собі вочевидь конфліктогенні 
імпульси, і перш за все це стосується внутрішньоелітарних відно-
син, пов’язаних з втратою можливими альтернативними групами 
економічного впливу чи хоча б часткової можливості конвертувати 
його в політичний капітал в осяжному майбутньому. При збере-
женні існуючої конфігурації саме І. Алієв і далі виступає не тільки 
як медіатор політичного процесу, але і як монопольний гарант 
власності і бізнесів економічних еліт. 

Таким чином, можна зробити висновок, що системоутворю-
ючою домінантою політичного порядку в сучасному Азербайджані є 
наступність здійснюваного політичного курсу, заснована на імпе-
ративі соціокультурного патерналізму і кристалізована у вигляді 
персоналістскої моделі «керованої демократії». Виразником такої 
структурної моделі виступає президент І. Алієв, а інтегративним 
ланкою – пострадянська бюрократична еліта. Але, разом з тим, 
ідеологія політичної консервації відчуває трансформаційний 
імпульс, пов’язаний з очевидною потребою правлячого субстрату в 
поетапній модернізації політико-державного механізму. 

Активна співпраця з Заходом дозволяє демонструвати співгро-
мадянам не тільки формальну респектабельність правлячого режиму 
та його лідерів, але й позиціонувати Азербайджан як частину 
світового «спільноти демократій», конструювати і відтворювати 
соціальний міф про відповідність або наближення республіки до 
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«загальносвітових» соціально-економічних і політичних стандартів. 
У цих умовах політична опозиція втрачає можливість ефективно 
задіяти ліберально-реформаторську тематику, апелювати до під-
тримки євроатлантичного співтовариства. 

Активна діяльність І. Алієва протидії опозиції (виступала під 
гаслами політичної лібералізації та розширення співробітництва з 
західними країнами) у ході парламентської кампанії 2005 року 
перетворила азербайджанський політичний режим у союзника 
Росії за збереження status quo на просторі колишнього СРСР. У цих 
умовах офіційна Москва фактично розділила з США функцію 
гаранта незмінності внутрішньополітичного курсу в Азербайджані, 
частково взяла на себе роль протектора системи «керованої 
демократії» в Азербайджані [17]. 

Слід наголосити, що політична опозиція, володіючи певним 
ресурсом соціальної підтримки, стикається з досить жорстким 
адміністративним тиском, що фактично виключає масову мобіліза-
цію її прихильників в середньостроковій перспективі. 

Понад те, проведений аналіз дозволяє нам з упевненістю кон-
статувати, що масова протестна мобілізація не може розглядатися 
як ефективний спосіб політичної конкуренції в сучасних умовах: 
хоча б через наявність загальновідомої геоекономічної специфіки, 
азербайджанському політичному режиму буде забезпечений 
істотно більший діапазон «свободи рук» з боку зовнішніх акторів 
(США, Росія, Туреччина) в процесі можливої силової протидії 
позасистемної опозиції (свідчення тому є розгін мітингів опозиції 
після виборів 2003–2005 рр.) [18]. 

Таким чином, чинний президент і його оточення закладають 
для себе реальні можливості збереження влади на майбутнє, не 
проводячи змін у законодавчій системі (створюючи парламентську 
республіку) або відкидаючи пошук наступника президента. 

Вірменія 
Верховна Рада Вірменської РСР 23 серпня 1990 року також 

ухвалила «Декларацію про незалежність Вірменії», що ознаме-
нувало початок процесу становлення незалежності цієї республіки. 
Вірменська РСР була перейменована в «Республіку Вірменія», яка 
залишалася у складі СРСР аж до його розпаду 26 грудня 1991 р.  
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17 березня 1991 року Вірменія перешкодила проведенню рефе-
рендуму про збереження СРСР на своїй території [19]. 

21 вересня 1991 року був проведений референдум про вихід зі 
складу СРСР і становлення незалежної державності. Більшість гро-
мадян, які мали виборче право, відповіли на це питання ствердно і 
вже 23 вересня 1991 року Верховна Рада Вірменії проголосила її 
незалежність. 

Першим президентом Вірменії став вірменський учений, доктор 
філологічних наук Левон Тер-Петросян (р. н. 9 січня 1945), обраний 
на цей пост 16 грудня 1991 року. Перед першим президентом тут же 
постали серйозні проблеми: розвал економіки, бідність населення і, 
найгірше, – війна з Азербайджаном за Нагірний Карабах. 

Спроби навести лад в економіці мали досить слабкі результати. 
Тільки за допомогою закордонних кредитів вдалося до 1995 року 
трохи стабілізувати ситуацію, зупинити інфляцію. Зусиллями США 
і Світового банку в 1995 році у Вірменії було відзначено економічне 
зростання, після чого республіка просунулася вперед у справі ринко-
вих перетворень (цьому сприяла також активність вірменського лобі 
у США та Франції). Крім того, Вірменія була включена в програми 
Світового банку, який був готовий виділити їй в 1999 році ще  
240 млн доларів на найближчі три роки. Однак, незважаючи на певні 
зрушення, економіка Вірменії залишається і надалі у скрутному 
становищі. При цьому в політиці Левон Тер-Петросян вибудовував 
жорстку президентську владу, зібравши всі нитки державного 
управління в своїх руках.  

У липні 1995 року були проведені вибори до парламенту 
Вірменії. Більшість місць дісталося партії влади «Республіка».  

21 вересня 1996 року Тер-Петросян був удруге обраний прези-
дентом Вірменії, здобувши 51,75 відсотка голосів виборців і, таким 
чином, перемігши вже в першому турі. Його основний суперник 
екс-прем’єр міністр Вазген Манукян набрав 41,29 відсотка. 
Міжнародні спостерігачі оцінили вибори як недемократичні. Після 
виборів в Єревані відбулися масові акції протесту. У них взяли 
участь близько 200 тисяч чоловік. 25 вересня 1996 року, після того 
як частина опозиціонерів намагалася проникнути в будівлю парла-
менту, поліція розігнала протестуючих, застосувавши водомети і 
сльозогінний газ.  
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3 лютого 1998 року Тер-Петросян подав у відставку з поста 
президента країни. Причиною відставки став розкол в уряді 
Вірменії. Прем’єр-міністр Роберт Кочарян (колишній президент 
Нагірно-Карабаської республіки), міністр оборони Вазген Саргсян 
(Саркісян) і міністр внутрішніх справ і національної безпеки Серж 
Саргсян не підтримали запропонований Тер-Петросяном план з 
врегулювання нагірно-карабаського конфлікту, що передбачав 
демілітаризацію зони конфлікту і повернення Азербайджану низки 
населених пунктів, захоплених у ході бойових дій 1992–1994 років. 
Новим президентом 30 квітня 1998 року став Роберт Кочарян. За 
нього проголосували 59,5 відсотка виборців. А 19 лютого 2003 
року йому вдалося вдруге стати президентом та набрати 67,8% 
голосів. Опозиція звинуватила його у фальсифікації результатів 
виборів і використанні адміністративного ресурсу. Трохи пізніше, 
27 травня 2003 року, провели вибори до парламенту, в яких 
перемогу здобули шість партій [20].  

На чергових парламентських виборах, що відбулися 12 травня 
2007 року, близько половини місць отримала правляча Республі-
канська партія Вірменії (32,8% за пропорційними списками, 24 з 41 
місця в мажоритарних округах). На друге місце вийшла заснована 
екс-президентом Вірменії Робертом Кочаряном і очолювана 
бізнесменом Гагік Царукяном «Процвітаюча Вірменія» (14,7%). 
Також партія «Дашнакцутюн» з правлячої партійної коаліції здобу-
ла 12,7%. Опозиція представлена двома партіями – ліберальної 
«Орінац Єркір» («Країна Законності»), глава якої, Артур Багда-
сарян, прийняв пропозицію президента Сержа Саркісяна стати 
секретарем Ради безпеки при президенті Вірменії, внаслідок чого 
партія «Орінац Єркір» перестала бути опозиційною, і Національно- 
демократичною партією «Спадщина».  

19 лютого 2008 року на чергових виборах президента переміг 
Серж Саркісян – наступник Роберта Кочаряна і колишній прем’єра-
міністр Вірменії. Серж Саркісян переміг у першому турі, набравши 
52,86 відсотка голосів. Ці вибори були відзначені масовими 
заворушеннями під проводом екс-президента Тер-Петросяна, який 
так само виставив свою кандидатуру, заявивши, що нинішня влада у 
Вірменії «принизлива і не робить честі нашому народу», і в разі 
перемоги обіцяв, що має намір добровільно піти через три роки. На 
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виборах він набрав усього 21,50 відсотка голосів, що підштовхнуло 
його до організації протестів.  

20 січня 2008 року очолювана Тер-Петросяном опозиція 
провела в Єревані мітинг протесту, в якому брало участь кілька 
тисяч чоловік. На наступний день протестуючі розпочали сидячий 
страйк, а ближче до вечора встановили намети. Однак 1 березня 
2008 року поліція розігнала мітинг прихильників Тер-Петросяна. 
Сам колишній президент був під конвоєм служби держохорони 
доставлений у свою резиденцію. За даними засобів масової 
інформації, хоча офіційно він не перебував під домашнім арештом, 
поліція не дозволяла йому залишати будівлю резиденції. Після 
цього прихильники Тер-Петросяна зібралися біля будівлі посоль-
ства Франції, де почали з підручних засобів будувати барикади. Як 
наслідок, акція протесту переросла у збройне зіткнення з поліцією 
і солдатами внутрішніх військ, що супроводжувалося масовими 
безладами, в яких брали участь близько семи тисяч осіб. За 
офіційними даними, у ході безладів постраждала 131 особа, з яких 
вісім людей загинули від вогнепальних поранень. У той же день 
Кочарян оголосив про введення в Єревані надзвичайного стану на 
найближчі 20 днів. Після цього, 2 березня, Тер-Петросян звернувся 
до своїх прихильників із закликом розійтися, і вони покинули 
місце мітингу. 8 березня Конституційний Суд Вірменії відхилив 
позови Тер-Петросяна та іншого кандидата Тиграна Карапетяна 
про скасування рішення Центрвиборчкому щодо результатів вибо-
рів і визнав перемогу Саркісяна. 10 березня режим надзвичайного 
стану був пом’якшений, а 21 березня скасований.  

Поразка не зупинила вірменську опозицію. Вже влітку 2008 
року опозиція стала регулярно організовувати великі акції протесту, 
домагаючись звільнення заарештованих після березневих завору-
шень в Єревані, звільнення низки вищих чиновників, а згодом і 
відставки президента Сержа Саркісяна. Під час однієї з акцій, 1 
серпня 2008 року, 15 партій і одна суспільно-політична організація 
оголосили про створення єдиного Вірменського національного кон-
гресу (ВНК), фактичним лідером якого став Тер-Петросян. У березні 
2009 року Тер-Петросян очолив список, висунутий ВНК (до якого 
до цього часу входили вже 18 партій) на виборах до Ради старійшин 
Єревану – міський парламент вірменської столиці. При цьому за 
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вірменським законодавством Тер-Петросян автоматично став і 
кандидатом на пост мера столиці Вірменії. Відразу після виборів, що 
пройшли 31 травня 2009, ВНК оголосив про свою перемогу, але 
згідно з офіційними результатами список опозиції набрав лише 
трохи більше 17 відсотків голосів. 1 червня 2009 Тер-Петросян 
заявив, що ВНК відмовляється від мандатів у Раді старійшин, 
опозиція остаточно відмовляється від діалогу з владою і не визнає 
жодного документа, підписаного Саркісяном, «особливо якщо він 
стосується Карабаху або вірмено-турецьких відносин». При цьому 
19 червня 2009 року, через кілька тижнів після виборів, у Вірменії 
була оголошена амністія, яка передбачала, зокрема, вихід на свободу 
засуджених учасників заворушень березня 2008 року. Таким чином 
було виконано одну з головних вимог опозиції. 

Проте на останніх парламентські виборах, що відбулися 6 
травня 2012 року, провладна Республіканська партія Вірменії 
отримала 69 мандатів, а ВНК лише 7. Тобто говорити про перемогу 
демократичних тенденцій у Вірменії ще зарано, незважаючи на 
активність опозиційних проявів. 

Підводячи підсумки взаємодії влади та опозиції в державах 
Закавказзя, можна відзначити наступне.  

Взагалі по державах Закавказзя можна простежити загальні 
тенденції становлення взаємовідносин між владою та опозицією у 
90-х роках, які відбувалися на тлі військових подій у цих країнах, 
коли пріоритетним завданням було збереження територіальної 
цілісності держав. Відбувалася постійна циркуляція еліт у влад-
ному середовищі з поступовим об’єднанням останніх наприкінці 
90-х років у потужні моноеліти, які спромоглися стабілізувати 
економічну та політичну сфери в своїх державах та закріпитися 
шляхом витіснення потенційних супротивників з політичної арени. 
Відносна стабільність і поступове економічне зростання, повний 
контроль за інформаційними джерелами призвели до деградації 
громадянського суспільства. 

Проте на початку 2000-х років розвиток трьох держав пішов 
різними шляхами. За допомогою «революції троянд» у Грузії 
відбувся повний демонтаж старої владної еліти та приходу до 
влади нових керівників на чолі з М. Саакашвілі. Таким чином 
Грузія перетворилася на взірець проведення ефективних реформ 
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та подальшої демократизації суспільства, тоді як Вірменія та 
Азербайджан вдалися до подальшого посилення авторитарних 
тенденцій та пригнічення діяльності опозиційних сил на 
політичному просторі. 

У цілому у Вірменії та Азербайджані спостерігається майже 
повна відсутність впливової опозиції. Причому можна відзначити, 
що це відбувається з мовчазної згоди світового співтовариства, 
зацікавленого у стабільності регіону і раніше підписаних економіч-
них угодах. Тут же спостерігається зацікавленість самих громадян, 
які пройшли війни і розруху в 90-х роках і бояться радикальних 
змін у відносній стабільності. Все це дає змогу владі максимально 
узурпувати владу в своїх руках, всіляко придушуючи будь-які 
прояви інакомислення. 
 
_______________________________ 
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Артем Курас 
 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА БІЛОРУСІ:  
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПАРАДИГМИ 

 
У статті розкрито сутність поняття «національна безпека», 

питання забезпечення якої особливо актуалізувалися в умовах 
світової фінансово-економічної кризи і посилення кризових явищ усе-
редині країни. Автором визначено засади та здійснено поелементний 
аналіз національної безпеки Республіки Білорусь. Аналізуються 
фактори, що справляють як безпосередній, так і опосередкований 
вплив на національну безпеку країни: економічні, зовнішньоекономічні 
і зовнішньополітичні, соціально-політичні. Виокремлюються шляхи 
подолання негативних наслідків їх функціонування. Розглянуто 
основні показники різних видів безпеки.  

Ключові слова: національна безпека, концепція національної 
безпеки, безпека Республіки Білорусь. 
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Kuras A. National security of Belarus: politological analysis. The 
process of building the Armed Forces of Ukraine’s independence the 
analyzed, state of military-industrial complex of our country, existing 
and potential threats in the military field the expended; the readiness of 
the country to the armed conflict, the regulatory framework in the field 
military the analyzed; the political factors that weaken the defense of 
the country as well and the level of national security the defined.The 
issues of the regionalism processes activization in Ukraine and its 
influence on the unity of the country are analyzed. Besides, the author 
underlines that the issues of regional identity are becoming important 
in terms of any country development, thus, it should attract the attention 
of the experts and politicians as well.  

Key words: national security, the Armed Forces of Ukraine, 
military conflict. 

 
Самостійне існування нації у тій чи іншій державній формі, 

національний розвиток і поважне місце на світовій арені все 
більше залежать і залежатимуть від того, якою мірою буде 
гарантована національна безпека держави. Питання національної 
безпеки є доволі актуальним на сьогодні не лише для окремо взятої 
країни, а й для всіх країн загалом. Тому для Білорусі питання 
національної безпеки є одним із основних факторів її існування як 
самостійної та незалежної держави. 

Сьогодні існує багато досліджень у сфері національної 
безпеки та її складових. Вагомий внесок у теорію і практику 
національної безпеки зробили провідні західні та російські вчені. 
Важливу роль у теоретичному дослідженні цієї проблематики 
відіграє праця В. Ліпкана «Національна безпека України». У 
навчальному посібнику автора розкривається сутність та зміст 
національної безпеки та її складових. Розроблено науковий підхід 
до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу 
підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження 
феномену національної безпеки. 

Значний внесок у розвиток методології гарантування націо-
нальної безпеки України зробили такі відомі вітчизняні вчені, як  
В. Горбулін, О. Бєлов, С. Пирожков, О. Бодрук, А. Качинський, 
О. Литвиненко, О. Гончаренко, Б. Парахонський, О. Данільян, 
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О. Дзьобань. Окремим складовим національної безпеки (еконо-
мічній, екологічній, інформаційній, зовнішньополітичній тощо) 
були присвячені роботи Г. Перепелиці, О. Власюка, М. Ожевана, 
М. Різуна, В. Мунтіяна, А. Сухорукова, Д. Прейгера, Я. Жаліла, 
В. Гейця, В. Ліпкана, Г. Ситника та ін. 

Водночас, попри велику кількість публікацій залишається 
багато невирішених проблем у теорії та практиці національної 
безпеки. Окрім того, ситуацію ускладнює відсутність системності 
стосовно понятійного апарату у цій сфері, а також обґрунтованих 
пропозицій щодо впровадження сучасних методів та моделей 
управління національною безпекою.  

Усе це й зумовило актуальність вибраної нами теми дослідження. 
Метою нашої статті є визначення основних напрямів гаран-

тування національної безпеки Республіки Білорусь.  
 Концепція національної безпеки Республіки Білорусь стано-

вить систему поглядів щодо напрямів, засобів і способів захисту 
життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави. Вона 
містить методологічну основу побудови системи забезпечення 
національної безпеки Республіки Білорусь і призначена для 
використання при плануванні і здійсненні діяльності державних 
органів забезпечення національної безпеки. 

Національна безпека – стан захищеності життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх 
загроз. Загроза національній безпеці – це дії, явища і процеси (або 
їх сукупність), що перешкоджають реалізації життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави. Гарантування національної 
безпеки – діяльність державних органів, організацій, зокрема 
суспільних об’єднань, а також окремих громадян з захисту життєво 
важливих інтересів особи, суспільства і держави. 

Гарантування національної безпеки включає: 
• визначення життєво важливих інтересів особи, суспільства і 

держави; 
• виявлення чинників, що створюють загрозу національній 

безпеці; 
• формування системи протидії негативним чинникам і 

виникаючим погрозам. 
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До сфер безпеки Республіки Білорусь належать: 1) політична, 
2) економічна, 3) військова, 4) екологічна, 5) інформаційна,  
6) гуманітарна. 

Причому структурно, розглядаючи кожну сферу безпеки 
Республіки Білорусь, в концепції визначаються: 

1) життєво важливі інтереси Республіки Білорусь (РБ) саме в 
цій сфері; 

2) чинники, що створюють загрозу безпеці РБ в цій сфері; 
3) пріоритетні напрями гарантування безпеки Республіки 

Білорусь у конкретній сфері [5, с.21]. 
Система забезпечення національної безпеки становить собою 

сукупність суб’єктів гарантування національної безпеки, об’єдна-
них цілями і завданнями з захисту життєво важливих інтересів 
особи, суспільства і держави, які здійснюють узгоджену діяльність 
в рамках законодавства. 

Суб’єктами системи гарантування національної безпеки є дер-
жавні органи, організації, суспільні об’єднання, а також громадяни. 

Новими порівняно з багатьма концепціями національної без-
пеки є вимоги, які висуваються до системи гарантування націо-
нальної безпеки. До них належать: 

1. Здатність системи до своєчасного реагування на зміни 
зовнішньої і внутрішньої обстановки і самоудосконалення в міру 
накопичення інформації про загрози і досвід їх запобігання і 
нейтралізації. 

2. Повнота і достовірність інформації про реальні і потенційні 
загрози, здатність створення організаційних механізмів гаран-
тування національної безпеки, наявність сил і засобів. 

3. Здатність виконання системою заданих функцій в умовах 
неповної, суперечливої і такої, що нерегулярно поступає, інфор-
мації про загрози. 

4. Поєднання централізації управління системою гарантування 
національної безпеки з самостійністю її окремих елементів. 

5. Оперативність вироблення і ухвалення рішень, їх адек-
ватність загрозам національної безпеки. 

6. Здатність ефективного застосування сил і засобів системи 
гарантування національної безпеки і координації зусиль усіх її 
елементів [6, с.15]. 
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До функцій системи гарантування національної безпеки 
належать: 

1) аналіз і оцінка поточного стану національної безпеки; 
2) визначення пріоритетних напрямів зміцнення національної 

безпеки в основних сферах життєдіяльності особи, суспільства і 
держави; 

3) розробка і здійснення оперативних і довготривалих заходів  
з запобігання, виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх 
загроз, а також ухвалення заходів з їх нейтралізації або 
локалізації; 

4) підтримка сил і засобів системи гарантування національної 
безпеки в готовності, розробка і здійснення заходів їх ефективної 
взаємодії і використання в повсякденних умовах і при надзви-
чайних ситуаціях; 

5) контроль за діяльністю державних органів, організацій, 
зокрема суспільних об’єднань, а також громадян, зайнятих у сфері 
гарантування національної безпеки; 

6) інформування громадян республіки з питань гарантування 
національної безпеки. 

У пункті 5 чітко простежується недемократичність концепції 
безпеки РБ, оскільки держава залишає за собою право на здійснення 
контролю за громадськими об’єднаннями, а також громадянами, які 
беруть участь у гарантуванні національної безпеки. Отже, фактично, 
ця концепція є не стільки знаряддям гарантування національної 
безпеки, тобто безпеки не лише держави, а й суспільства і окремих 
громадян, скільки інструментом контролю за ними, отже, тоталітар-
ною машиною поневолення громадян держави. Роль останньої має 
зводитися не до контролю, а до організації діяльності, виробленні 
механізмів взаємодії, наданні допомоги, залученні громадян у процес 
гарантування безпеки. Лише такі форми участі громадян можуть 
розглядатися як демократичні.  

Застарілість багатьох положень цієї Концепції зумовлена тим, 
що вона була прийнята ще 27 березня 1995 р., і тоді в цілому 
достатньо повно визначала напрями політики у галузі гаран-
тування безпеки держави. 

Разом з тим, за останні роки відбулися значні зміни в респуб-
ліці і в світі в царині внутрішньої і зовнішньої політики. Що 



 

 189 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

зумовило потребу у розробленні нової Концепції національної 
безпеки. 

У проекті конкретизовано визначення концепції національної 
безпеки як системи сучасних поглядів щодо напрямів, засобів і 
способів захисту життєво важливих інтересів суспільства. Роз-
роблюючи концепцію враховували передусім сучасні геополітичні 
тенденції. 

Зокрема, враховувався той факт, що Німеччина, Франція й інші 
країни, упевнені в своїй економічній, у тому числі і військовій 
потужності, вважають, що вони можуть вирішувати питання власної 
безпеки самостійно. Більш того, заяви адміністрації президента про 
необхідність підтримки демократії в Білорусі фактично створили в 
найближчій перспективі умови для впливу на реалізацію Республі-
кою Білорусь стратегічних національних інтересів [3, с.115]. 

Як резюме можна зазначити, що характерною ознакою Кон-
цепції національної безпеки Республіки Білорусь є те, що фактично 
вона становить не стільки концепцію національної безпеки, скільки 
концепцію державної безпеки, тобто концепцію безпеки держави 
Білорусь. Це потрібно для розуміння джерел формування як загроз 
безпеці, так і пріоритетних напрямів гарантування безпеки дер-
жави, а також органів, що беруть у ній участь. 

Громадська участь у гарантуванні національної безпеки фак-
тично лише декларується, жодного механізму, окрім можливості 
здійснення контрою державою над ними, не передбачено. Саме це 
надає можливість зробити висновок, що у методологічному плані в 
Республіці Білорусь відсутня концепція національної безпеки у 
дійсному розумінні цього слова. 

Гарантування національної безпеки – одна з найважливіших 
проблем сучасності. Система міжнародних відносин, що склалася 
під час холодної війни, пішла в минуле, а на її місці формується 
нова геополітична реальність.  

Національна безпека як наука – це система поглядів, уявлень, 
ідей про безпеку особистості, суспільства і держави, а також наука 
про виявлення й усунення загроз національній безпеці.  

Трансформація наприкінці ХХ століття понять національної 
безпеки та міжнародної безпеки, самої сутності явищ, які стоять за 
цими поняттями, – це загальновизнаний факт як для наук, які 
вивчають міжнародні відносини та право, так і для самої 
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міжнародної практики. Незалежно від теоретичних та ідеологічних 
підстав вчені, експерти та політики говорять про диверсифікацію 
загроз міжнародній безпеці, появі принципово нових загроз, які не 
підпадають під жодне із раніше прийнятих визначень. З’явилися 
нові аспекти міждержавної безпеки: інформаційна агресія, а також 
інформаційна війна, фінансова інтервенція і багато інших, визнані і 
невизнані на міжнародному рівні загрози, здатні фундаментально 
порушити внутрішнє життя держави, аж до позбавлення сувере-
нітету. Отже, починають розширюватися часові й географічні 
кордони національної безпеки [5, с.29].  

Світ вступив у стадію кардинальних економічних, суспільних, 
військово-політичних та інших змін, що характеризуються інтен-
сивністю і динамічністю.  

Інтереси більшості людства порушені процесами глобалізації, 
які створюють нову об’єктивну реальність і багато в чому впли-
вають на світовий прогрес. Разом з тим її неоднозначний характер і 
наслідки породжують множинні спроби формування і нав’язування 
ідеології глобалізму, здатної підмітити або спотворити традиційні 
духовно-моральні цінності народів.  

Триваючий перехід від однополярного до багатополярного 
світоустрою, активне формування і становлення нових центрів 
сили загострюють суперництво держав і конкуренцію моделей 
майбутнього розвитку. Прагнення ряду країн використовувати 
силові методи, тиск, економічні та ресурсні переваги для просуван-
ня своїх інтересів, подвійні стандарти в трактуванні демокра-
тичних норм і принципів залишається джерелом напруженості. 
Внаслідок низької ефективності існуючих систем безпеки позна-
чилася тенденція до глобальної нестабільності. Зростаюча ступінь 
відкритості економік, свободи переміщення товарів, капіталів і 
трудових ресурсів, міжособистісної взаємодії розмиває грань між 
внутрішніми і зовнішніми політичними, економічними, інформа-
ційними процесами.  

На зміну традиційним системам міждержавних стримувань і 
противаг приходять наддержавні і транснаціональні регулятори 
світових відносин та економіки. Зростає усвідомлення значущості 
інститутів і механізмів партнерства на всіх рівнях міжнародного 
життя.  
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Світова економіка активно трансформується і характеризується 
підвищенням нестійкості, переходом до нового технологічного укла-
ду, становлення і зростання якого визначатимуть економічну дина-
міку в найближчі десятиліття. У глобальному масштабі відбувається 
переділ ринків, перерозподіл фінансових потоків і продуктивних 
сил, загострення конкуренції. Позначаються контури нових центрів 
економічного лідерства. Розвиваються регіональні інтеграційні 
утворення [1, с.17].  

Технологічна еволюція стає джерелом принципово нових 
загроз, відкриваються нові можливості негативного впливу на 
особистість, суспільство і державу.  

Інформаційна сфера перетворюється в системоутворюючий 
фактор життя людей, суспільств і держав. Посилюється роль і вплив 
засобів масової інформації та глобальних комунікативних меха-
нізмів на економічну, політичну і соціальну ситуації. Інформаційні 
технології знайшли широке застосування в управлінні найважли-
вішими об’єктами життєзабезпечення, які стають більш уразливими 
перед випадковими і навмисними впливами. Відбувається еволюція 
інформаційного протиборства як нової самостійної стратегічної 
форми глобальної конкуренції. Поширюється практика цілеспрямо-
ваного інформаційного тиску, що завдає істотної шкоди національ-
ним інтересам.  

Актуалізувалися глобальні проблеми людства, в тому числі 
нестача продовольчих та природних ресурсів, кліматичні зміни та 
антропогенний вплив на навколишнє середовище, наркотрафік, 
торгівля людьми, незаконна міграція. Трансконтинентальні і 
транскордонні людські потоки збільшують ймовірність поши-
рення епідемій, що викликаються новими вірусами. Проявляється 
напруженість між країнами-постачальниками, транзитерами та 
споживачами ресурсів.  

Людський потенціал став найважливішим фактором соціально-
економічного розвитку. Глобальні демографічні тенденції, насам-
перед старіння населення в розвинених державах на тлі швидкого 
зростання населення в багатьох країнах, що розвиваються, посилен-
ня міграційних потоків, дедалі активніше впливають на політичну 
ситуацію, економічний стан і етнокультурний ландшафт країн і 
регіонів світу [2, с.15].  
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Наростає потенціал конфліктності, пов’язаний зі збільшен-
ням розриву між багатими і бідними країнами, політичним і 
релігійним екстремізмом, агресивним націоналізмом, сепара-
тизмом і збереженням територіальних претензій, посиленням 
релігійної нетерпимості та ксенофобії, високим рівнем теро-
ристичної активності і транснаціональної організованої 
злочинності, розповсюдженням зброї масового знищення та 
неконтрольованим поширенням матеріалів і технологій, які 
можуть бути використані для виробництва такої зброї.  

Очевидна тенденція до зростання уразливості всіх членів між-
народного співтовариства перед обличчям різноманітних викликів 
та загроз, спектр і гострота яких еволюціонує, видозмінюється і 
набуває транскордонного характеру.  

Республіка Білорусь є незалежною, суверенною державою, 
яка не належить до жодного зі світових центрів сили, проводить 
миролюбну зовнішню політику і прагне до створення умов для 
набуття нейтрального статусу. Республіка Білорусь унаслідок 
свого географічного положення та відкритості повною мірою 
схильна до впливу геополітичних процесів, що відбуваються в 
світі.  

Для гарантування національної безпеки Республіки Білорусь, 
необхідно забезпечити економічну, політичну, науково-технічну, 
соціальну, демографічну, інформаційну, військову та екологічну 
безпеку. Також необхідно зберігати баланс інтересів між суспіль-
ством, особистістю і владою з метою запобігання розбіжностей і 
протиріч, які можуть виникнути в суспільстві.  

У країнах СНД розробка проблем національної безпеки поча-
лася в 90-х рр. XX в. Під час підготовки Концепції національної 
безпеки Республіки Білорусь, затвердженої Радою безпеки 27 бе-
резня 1995, поняття національної безпеки розглядали як «стан 
захищеності суспільства від внутрішніх і зовнішніх загроз». У 
1995 р. в Республіці Білорусь була прийнята економічна модель 
соціально орієнтованої ринкової економіки, що поєднує переваги 
сучасного ринкового господарства із забезпеченням ефективного 
соціального захисту громадян.  

Сталий розвиток національної економіки є основоположною 
умовою збереження державного суверенітету кожної країни. Еко-



 

 193 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

номіка як основа будь-якої держави і його суспільно-політичної 
системи визначає рівень життя населення, національну безпеку і 
обороноздатність країни [4, с.15].  

Найважливішою складовою частиною національної безпеки є 
економічна безпека, яка зачіпає практично всі сторони життя 
держави, суспільства, економіки. Одним із головних завдань є 
гарантування економічної безпеки країни: ефективний розвиток 
економіки, інтегрованість у міжнародні спілки, створення механіз-
мів захисту власних економічних інтересів.  

Економічна безпека держави – це процес функціонування та 
розвитку суспільно-економічної формації в економічному середо-
вищі, стійкий, матеріальний і соціально-економічний комплекс,  що 
розвивається сам по собі у межах якого при відображенні загроз 
певним способом відбувається формування структурних об’єктів, їх 
взаємодія для ефективного задоволення матеріальних потреб суб’єк-
тів суспільства. У свою чергу, економічна безпека поділяється на 
енергетичну, продовольчу і фінансову. Всі ці види національної 
безпеки тісно взаємопов’язані і залежні один від одного. Економічна 
безпека є основоположною частиною національної безпеки. Це 
зумовлено важливістю і першорядним значенням задоволення по-
треб особистостей, суб’єктів господарської діяльності, громадських 
груп у процесі функціонування і розвитку як економіки окремої 
країни, так і економіки світового господарства.  

Поняття «економічна безпека країни» охоплює всі сектори 
економіки. В умовах глобалізації світової економіки кожна 
держава змушена гарантувати власну економічну безпеку. Цього 
особливо складно досягти невеликим державам, які не мають 
достатньої кількості природно-сировинних ресурсів, необхідних 
для розвитку та сталого становища на світовій арені. До таких 
держав належить Республіка Білорусь. Проблеми національної 
економічної безпеки набувають важливого значення як у теоре-
тичному, так і у практичному аспектах.  

Економічна безпека має досить складну внутрішню структуру. 
Аналіз реальних процесів і вітчизняний та зарубіжний досвід 
дозволяють вичленувати три її найважливіші елементи. 

Економічну незалежність, яка в умовах сучасного світового 
господарства аж ніяк не має абсолютного характеру. Міжнародний 
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поділ праці робить національні економіки взаємозалежними один 
від одного. У цих умовах економічна незалежність означає 
можливість контролю держави за національними ресурсами, досяг-
нення такого рівня виробництва, ефективності і якості продукції, 
що забезпечує її конкурентноздатність і дозволяє на рівних брати 
участь у світовій торгівлі, коопераційних зв’язках і обміні науково-
технічними досягненнями.  

Стабільність і стійкість національної економіки, що пропо-
нують захист власності у всіх її формах, створюють надійні 
умови і гарантії для підприємницької активності, стримують 
чинники здатні дестабілізувати ситуацію, тобто боротьбі з 
кримінальними структурами в економіці, недопущення серйоз-
них розривів у розподілі доходів, що загрожують викликати 
соціальні потрясіння [6, с.34].  

Здатність до саморозвитку і прогресу, що особливо важливо в 
сучасному світі, динамічно розвивається. Створення сприятливого 
клімату для інвестиції та інновацій, постійна модернізація вироб-
ництва, підвищення професійного, освітнього і загальнокультур-
ного рівня працівників стають необхідними й обов’язковими 
умовами стійкості і самозбереження національної економіки.  

Становище Республіки Білорусь у світі, зміна її внутрішнього 
стану викликали необхідність розробки Концепції національної 
безпеки.  

Система гарантування національної безпеки – це сукупність 
методів, що забезпечують стабільну ситуацію в країні. Вона 
припускає: виділення найбільш важливих національних інтересів; 
виявлення загроз, що перешкоджають реалізації національних інте-
ресів; систему протидії реально існуючим і виникаючим загрозам 
національній безпеці; механізм впливу всіх суб’єктів національної 
безпеки, який забезпечує реалізацію захисних заходів.  

Ефективність гарантування національної безпеки досягається 
здатністю системи забезпечення національної безпеки своєчасно 
виявляти зміни у внутрішній і зовнішній обстановці, які формують 
виклики і загрози національній безпеці, запобігти наслідкам кризо-
вих ситуацій.  

Державні органи, що входять у систему гарантування 
національної безпеки, в межах їх компетенції організовують 
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реагування на виклики та загрози національній безпеці, що 
припускає:  

- збір, обробку та аналіз інформації про розвиток ситуації у 
відповідних сферах гарантування національної безпеки;  

- оцінку ситуації, прогнозування її розвитку та можливих 
негативних наслідків;  

- розробку пропозицій щодо вдосконалення оперативного 
реагування на загрози національній безпеці.  

У разі зростання небезпеки, формування та загострення загроз 
національній безпеці виробляються, приймаються і реалізуються 
відповідні управлінські рішення, включаючи заходи оперативного, 
середньострокового і довгострокового характеру.  

Для гарантування національної безпеки необхідні розвиток 
всебічного та взаємовигідного співробітництва з іншими держа-
вами, збереження і зміцнення існуючих систем міжнародної та 
регіональної безпеки. Важливо враховувати особливості геогра-
фічного положення країни і розвивати систему обслуговування 
міжнародних транспортних комунікацій.  

Основними проблемами гарантування національної безпеки, 
виходячи з поглядів білоруських вчених на проблему збереження 
національної безпеки Республіки Білорусь, є:  

- динамічний і сталий розвиток економіки та підвищення 
рівня життя населення;  

- переважання імпорту над експортом; 
- збереження біосфери і середовища проживання людини на 

рівні, що забезпечує відтворення поновлюваних і раціональне 
використання невідновлюваних природних ресурсів з урахуванням 
задоволення розумних потреб нинішнього і майбутнього поколінь;  

- подолання катастрофи на Чорнобильській АЕС та інших 
негативних впливів на біосферу і середовище проживання людини 
[6, с.122].  

Безпека є результатом певної свідомої, соціальної діяльності із 
гарантування безпеки особи, сім’ї, суспільства, держави. Втілення 
національної безпеки в життя полягає у реалізації національних 
інтересів, що відображають фундаментальні цінності та прагнення 
будь-якого народу, його потреби в гідних умовах життєдіяльності, 



0  

 196 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

а також цивілізовані шляхи їх створення і способи задоволення, 
тобто виступають як реалізація природного права народу на само-
стійне існування та участь його у світовій цивілізації. 

 
_______________________________ 
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ДИХОТОМІЯ «СВІЙ»/ «ЧУЖИЙ» У КОНТЕКСТІ 
ТЕОРІЙ КОРДОНІВ ТА ПОРУБІЖЖЯ 

 
Крізь призму концептів кордону і соціокультурної дистанції 

розглядаються витоки дихотомії «свій»/ «чужий» як компоненти 
наявного порубіжжя. 

Ключові слова: кордон, порубіжжя, соціокультурна дистанція.  
Kryvytska O. The dichotomy of «his» / «alien» at the context of 

theories of borders and borderlands. Through the lense sofborders and 
social-cultural distance author analyses the origins of dichotomy «his» / 
«alien» as components available border lands. 

Key words: border, borderlands, social and cultural distance. 
 
За умов нових глобалізаційних викликів, збройного конфлікту 

на Сході нашої країни протилежні ідентитети створюють критичний 
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рівень демаркації, спричиняють феномен суспільного розмежування 
та соціокультурного дистанціювання. Необхідність посиленої 
дослідницької уваги до концептів дистанціювання, рубіжності 
диктується потребою вироблення наукової концепції оптимальної 
моделі розвитку країни на основі загальногромадянських підходів та 
універсалістських цінностей.  

 Суспільно-політична криза прискорила процес негативної 
мобілізації у соціокультурному просторі, сформувала в ньому 
конфігурацію «свої»/ «чужі»/ «інші». За умов надто швидкої зміни 
ціннісних матриць суспільства актуалізується порубіжний стан 
ідентифікаційних систем, ментальний простір з переплетенням 
маркерів «свій»/ «чужий». Це ставить перед науковцями безліч 
проблем, пов’язаних з оцінкою того, що відбувається в країні. 
«Проблема кордонів» сьогодні переросла прикладні межі та набула 
змісту пояснювальної парадигми. Як слушно зауважує Я. Верме-
нич, трагедія на Донбасі нагадала суспільству про те, що кордони – 
це майже завжди «шрами історії», які мають здатність до 
роз’ятрення за несприятливих умов» [1, с. 110]. Звідси підвищений 
інтерес до проблем соціокультурної гравітації, соціокультурного 
дистанціювання та рубіжності. 

Для України, де процеси формування ідентичності виявилися 
неймовірно ускладненими неспільномірністю ціннісних, зовнішньо-
політичних орієнтацій, проблема рубіжності, «кордонних страте-
гій», наявність дихотомії «свій» / «чужий» у соціокультурному 
просторі вкрай актуальна.  

Завданням нашої статті є спроба ввести проблему соціо-
культурного дистанціювання в популярний у світовій науці контекст 
рубіжності, простору кордонів, ареалу «переплетення ідентичностей». 
В умовах трансформації українського суспільства «філософія кор-
дону» є однією з основних пояснювальних парадигм. 

У часи соціокультурної трансформації суспільства зазвичай 
загострюються проблеми ставлення до інакшості, виокремлення 
«чужого», пошуки ворога. Частіше саме конструювання образу 
«чужого» стає способом творення конфліктної ситуації в державі. 
Оскільки засобом «іншування» слугують етнічні й культурні 
ідентифікатори, пошук відмінностей неминуче веде до творення 
викривлених стереотипів сприйняття «іншого», формує в соціумі 
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кордони «відторгнення чужого». У таких умовах існує небезпека 
віктимізації суспільної свідомості, насадження ідеї пріоритету прав 
етносу над правами особи. На жаль, це підтверджує активізація 
праворадикальних націоналістичних сил, гіпертрофоване прагнен-
ня яких до утвердження пріоритетів «своїх» здатне зміцнювати 
наявні кордони в суспільстві. 

У системі гуманітарних наук поняттям «соціокультурна 
дистанція» позначається феномен, який дає змогу аналізувати 
соціальні та індивідуальні маркери у суспільному просторі. 
Суспільна думка зробила це поняття інструментом аналізу 
ідентичностей за принципом «я»/ «ми» у взаєминах з «іншими». 
«Інший», – влучно констатує Жан-Поль Сартр, – є необхідним 
посередником між мною і мною ж…» [2, с. 70]. Діалектичний 
зв’язок виявляється в тому, що існуючий «чужий», як об’єкт, 
сприяє процесу самоідентифікації етнофорів, усвідомленню ними 
кордонів власного «я». На міжгруповому рівні «я» інтегрує в 
«ми», яке не має альтернативи соціальної адаптації без не – «я» 
(без – «вони») [3, с. 35–38].  

Свого часу етнокультурний вимір поняття «кордону» 
ґрунтовно проаналізували російські вчені П. Кушнер і М. Бахтін. 
Завдяки дослідженням відомого норвезького вченого Ф. Барта 
воно стало відомим у світовій науці. Вчений розглядає етнічний 
кордон у контексті з формою соціальної організації культурних 
відмінностей етнічністю. Згідно з ним, наявні межі концептуалі-
зують етнічну групу, яка ґрунтується на певній системі первісних 
об’єктивних культурних ідентитетах-маркерах. Етнічна група, за 
Ф. Бартом, це – спільність народу і національності. Маркуючи 
етнічну групу, він використовує історичні, політичні, економічні 
параметри, які спричинені конкретними соціально-політичними 
умовами та особливостями взаємодії етнічних груп [4, с. 64]. На 
його думку, історичний досвід минулого, соціальні, політичні 
чинники впливають на формування маркерів етнічних кордонів. 
Соціальну дистанцію варто оцінювати як параметр конфліктності в 
межах міжетнічної взаємодії.  

За висновком Ф. Барта, етнічна межа здебільшого є проявом 
віртуалізації свідомості, а головний параметр дослідження етніч-
них кордонів – етнічна ідентичність. Він вважає, що особистості, 
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які мають спільне світосприйняття, формують суспільні групи. 
Культурне, лінгвістичне, релігійне підґрунтя етносу приводить до 
необхідності його інституціоналізації (організації). Система 
етнічних маркерів, на його думку, залежна від перебігу та змін 
суспільних обставин [4, с. 65].  

Дозволимо припустити, що суттєвими розмежувачами є ідейно-
політичні маркери, які ускладнюють діалог певної групи з «іншими». 
Сьогодні очевидно, що вони виявилися більш потужними, ніж куль-
турні маркери у формуванні ізоляціонізму, відносин «ми» / «вони». 
Різні ціннісні системи приводять до ефекту суспільної поляризації, 
ціннісна неоднорідність соціуму формує лінії розмежування. 
Відсутність загальноприйнятних ціннісних матриць блокує активність 
сегментів соціуму, консервує лінії дистанціювання. 

Найрізноманітніші підходи до трактування соціокультурної 
дистанції зумовлюють строкатість концептуального поля. 
Наприклад, С. Гантінгтон зробив спробу систематизувати перелік 
джерел-ситуацій, що формують ідентичності, який містить 
різноманітні ідентифікаційні ознаки [5, с. 20]. Найбільш відомою 
є висунута ним концепція «зіткнення цивілізацій». Відповідно до 
неї конфлікти спричинені нездатністю контактувати у просторі 
восьми «дотичних цивілізацій», кожна з яких є провідником 
певної релігійної матриці. Ціннісні дискурси ліній соціокультур-
ного розмежування різко виявляються у фокусі зіставлення 
християнства з ісламізмом. Межі демаркації та кордони зіткнення 
«православно-слов’янської», «західної», «ісламської» і «буддист-
ської» цивілізацій пронизують пострадянський простір. Так, 
кордон розламу між цими цивілізаціями С. Гантінгтон провів по 
східному кордону західного християнства [6, с. 33]. Концепт 
цивілізаційної «сумісності-несумісності» культур є підставою для 
виправдання негативної мобілізації сегментів соціуму та підтри-
мує дихотомію «ми» / «вони» в етнополітичному просторі. 

Звернемо увагу на те, що поняття дистанції використовується 
нами в широкому значенні як міра подібності чи відмінності в 
соціальних і ціннісних орієнтаціях спільнот. Одними з перших 
поняття «дистанції» проаналізували Г. Зіммель, Т. Парк і Е. Бер-
джес. Соціальна дистанція, за ними, характеризує ступінь 
«близькості» / «відчуження» соціальних груп [7, с.56–70]. На 
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основі шкал вимірювання соціально-психологічної дистанції 
визначається потенціал відчуження соціальних груп, а в 
поліетнічному суспільстві – простір соціокультурної дистанції. 
Багатовимірність соціальної дистанції характеризує ступінь 
рівності груп, є індикатором соціальної справедливості, соціаль-
ної та етнічної толерантності. Наприклад, Г. Андреєва зазначає, 
що дистанція пояснює перцептивний бік спілкування між малими 
групами (або всередині них), сприйняття етнічних груп, симпатій 
і антипатій, сприяє розумінню мотиваційних настановлень 
«інших». У фокусі зарубіжних політологів опинилися концепти 
«зовнішньої» і «внутрішньої» дистанції між етнічними спіль-
нотами. Вітчизняні етнополітологи термін «соціокультурна 
дистанція» використовують для визначення критеріїв дистан-
ціювання культур. 

Поняття «етнічна межа» з’явилося в етнології та етнічній 
географії у другій половині XIX ст. Особливу увагу на нього 
звернув П. Кушнер, досліджуючи праці видатного чеського 
етнографа, археолога і лінгвіста Л. Нідерле. На його думку, «етно-
графічна межа» – це межа ареалу, компактно заселеного певним 
етносом. Особливості побуту, історична міфологія, стереотипи, а 
головне, мова – її основні маркери. Наступним дослідженням 
особливостей етнічних кордонів був притаманний мажоритарний 
підхід, коли етнічний ареал обмежує територію, де більшість 
становить тільки одна національність. Але критикуючи цей 
мажоритарний метод, П. Кушнер обґрунтовує власну тезу тим, що 
етнічні кордони не можна штучно підміняти адміністративними 
кордонами, в основу організації яких «покладені статут і поста-
нова». Разом з цим, він зазначив, що не існує тотожності етнічних 
кордонів з природними географічними рубежами. Сучасні етнічні 
кордони, згідно з висновком П. Кушнера, є результатом складних 
історичних процесів, наслідком реалізації міжнаціональних відно-
син [8, с. 18–20]. Нам вбачається важливим й те, що П. Кушнер 
звернув увагу на роль національної самосвідомості та рідної мови в 
умовах безпосереднього міжетнічного контакту вздовж «етнічного 
кордону» груп, які компактно там проживають. У контексті з цим 
він характеризує матеріальну культуру, побут, фольклор, обрядову 
практику як особливі маркери українсько-російського прикор-
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доння. Аналізуючи чинники формування етнічних кордонів,  
П. Кушнер дійшов висновку: «Складний процес трансформації 
етнічних кордонів залежить від національних відносин», тому 
проблема кордонів пов’язувалася зі становленням системи міжет-
нічних відносин: процесом «переселення народів на нові території 
або розширення споконвічних територій; міграції чи експансії; 
етнічної асиміляції» [8, с.28, 29]. Цей підхід також утілений у 
дослідженнях Ю. Арутюняна, Л. Дробіжевої, І. Прибиткової,  
Н. Паніної, Є. Головахи, М. Резніченка, М. Степико, М. Шульги. 

 У вступі до праці «Етнічні групи і кордони. Соціальна 
організація культурних відмінностей» Ф. Барт звертає увагу на те, 
що культурне розмаїття сучасного суспільства все ще існує, 
незважаючи на всеосяжні контакти і потоки інформації, охопивши 
практично весь цивілізований світ; етнічні відмінності існують, 
незважаючи на те, що люди перетинають етнічні кордони і перехо-
дять в інші пласти етнічних і соціальних груп. Етнічні відмінності 
в сучасному світі не розчиняються в соціальній системі. Навпаки, 
він наполягає на тому, що «взаємодія в соціальній системі не веде 
до ліквідації етнічних відмінностей шляхом їх зміни або 
акультурації; культурні відмінності можуть зберігатися всупереч 
міжетнічному контакту і взаємній залежності». Культурну єдність 
етнічної групи, на думку Ф. Барта, слід розглядати не як 
«дефініцію етнічної групи, а як головний сенс існування етнічної 
групи». Разом з цим, учений розглядає етнічну групу насамперед 
як особливу форму соціальної організації. Етнічні межі впливають 
на структурування та стратифікацію соціального життя, на складну 
організацію соціальних відносин. На думку Ф. Барта, цей процес 
забезпечує сталість етнічних груп: структурування процесу міжет-
нічної взаємодії спричинене наявними культурними відмінностями 
[9, c. 86–90]. Отже, в своїй концепції Ф. Барт запропонував пере-
несення акценту з емпіричних характеристик етнічності на форми 
соціальної організації культурних відмінностей. Безперечно, його 
погляди вплинули на сучасні дослідження специфіки простору 
порубіжжя на стику соціології, соціальної психології та етнології, 
які відмовилися від виключно предметного аналізу культури та 
демонструють її вивчення як засобу передачі соціокультурної 
інформації. Соціокультурні відмінності, в основі яких лежать 
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розбіжності в системі цінностей, понять, стереотипів, вони трак-
тують як символи «культурної ідентифікації». Ці особливості, на їх 
переконання, пронизують трудову, суспільно-політичну, побутову 
сфери діяльності людей. Один з головних висновків дослідників 
полягає в тому, що ареали контакту, наприклад, трудова діяльність 
представників різних культурних сегментів у соціумі, спричиняють 
уніфікацію деяких культурних відмінностей [10, с. 121].  

За В. Тішковим, особливу роль у конструюванні й підтримці 
культурних кордонів виконує держава. Він зазначає, що само-
ідентифікація є «актом довільного вибору з доступного на даний 
момент «віяла ідентичностей». Теоретичні концепти В. Тішкова 
ґрунтуються на особистісній парадигмі: «важлива не людина в 
етносі, а етнос в людині» [11, с. 283]. 

Нагадаємо, що емпіричні дослідження феномену культурної 
дистанції вперше здійснені А. Фернхемом і С. Бочнером на основі 
крос-культурної методології (щодо процесів адаптації мігрантів до 
нового культурного середовища – Авт.). Крос-культурний метод 
актуалізує увагу на суб’єктивних характеристиках міжособистіс-
ного контакту. Завдяки методу міжкультурного зіставлення цей 
підхід актуалізує параметр культурної дистанції в міжетнічній 
взаємодії. Дослідники показали, що ступінь стресогенності нового 
культурного середовища для мігранта – «культурний шок» – 
залежить від близькості аутентичної культури нового середовища. 
При цьому ступінь близькості культур оцінювався в параметрах 
«далекий – середній – близький» [11, с. 70–75]. Цей емпірично 
встановлений зв’язок дозволив виокремити маркер соціокультур-
ної дистанції в сприйнятті «іншого». 

Заслуговує на увагу трактування феномену культурної дистан-
ції російською дослідницею Н. Лебедєвою. Вивчаючи особливості 
етнокультурної адаптації російських старожилів у Закавказзі, вона 
довела: культурна відмінність може впливати на процес фор-
мування негативного соціокультурного сприйняття представників 
«іншої» культури. На її думку, «чим дальшою, несхожою на власну 
є культура, з якою взаємодіють представники адаптованої етнічної 
групи, тим сильніше розвиваються в ній механізми психологічного 
захисту у формі позитивного образу «ми» і негативного образу 
«вони». Культурна дистанція, за Н. Лебедєвою, – «основний 
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чинник, який впливає на успішність психологічної адаптації до 
іншого культурного середовища». Авторка констатує, що 
соціальна перцепція культурної дистанції схильна до різних 
трансформацій як будь-який суб’єктивний образ. Цей образ «є як 
відображенням об’єктивних відмінностей контактуючих етнічних 
культур, так і відображенням реальних міжгрупових відносин». 
Дослідниця запропонувала методи вимірювання величини культур-
ної дистанції у відторгненні культури (мігрантів – Авт.): метод 
етнічних стереотипів; метод міжкультурних «запозичень»; шкала 
виміру соціально-психологічної близькості. Зазначені параметри 
дозволили встановити межі «близькості» інокультурного середо-
вища, до якого адаптуються мігранти. Особливо наголошується на 
важливості методу психологічного аналізу суб’єктів соціокультур-
ної взаємодії – методу семантичного диференціала, що пояснює 
механізм формування культурної дистанції [12, с. 70–71]. 

Л. Дробіжева обстоює погляди, що культурні кордони – 
соціально обумовлений феномен, а культурна дистанція є суб’єктив-
ним відображенням «близькості-далекості» культур. Вона зазначає: 
культурну дистанцію варто досліджувати комплексно, поєднуючи 
історичний, соціальний і політичний контекст. За такого підходу 
предметом аналізу простору міжетнічної культурної дистанції є 
маркери культури, які мають «соціально дистанційний» вимір. На 
основі міждисциплінарного підходу дослідниця сформулювала 
особливі методи наукового аналізу феномену культурної дистанції 
через систему ціннісно-ідеологічних орієнтацій. Цінності як чинник 
формування соціокультурних кордонів диференційовані за ознакою: 
ставлення до загальнолюдських цінностей; ставлення до специфіч-
них етнокультурних цінностей; сприйняття власної етнічної ідентич-
ності й іншої етнічної групи. Вона доводить, що ціннісні матриці 
зумовлюють творення ліній розмежування, символів, міфів у 
конструюванні ідентичностей; сфери соціальної взаємодії етносів 
різняться відмінними параметрами культурної дистанції. Л. Дробі-
жева звертає увагу на взаємозалежність зумовлених культурним 
чинником відмінностей унаслідок «збігу статусних ролей етногруп у 
стратифікаційній системі російського суспільства» [10, с. 120–140]. 

Цікавою для сучасного сприйняття соціокультурної дистанції 
є теорія соціокультурного універсуму у баченні класика соціоло-
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гії П. Сорокіна. Відмінність соціокультурних просторів спільнот 
він убачав у співіснуванні трьох площин – площини цінностей і 
норм, площини матеріальних «провідників», площини людського 
чинника. Соціальна дистанція, за П. Сорокіним, означає близь-
кість чи віддаленість соціокультурних феноменів у системі 
відповідного простору [5, с. 60]. 

Дискурсу соціокультурної дистанції та кордонів присвячені 
роботи етнологів, антропологів, істориків і культурологів. Зазвичай 
вони досліджують етнічний кордон як «концепт феноменологіч-
ного поля», який відображає тенденцію поділяти соціум на «своїх» 
і «чужих». На їхню думку, альтернатива «ми» / «вони» є проявом 
соціокультурної організації спільноти. Кордон як параметр соціо-
культурних відмінностей маркує ареал «культурної своєрідності і 
свободи» індивіда. Його (індивіда – Авт.) власне уявлення про 
кордони «культурної своєрідності» формує дистанцію «ми» / 
«вони» в суспільстві [13, c. 320].  

У фокусі наукової уваги й надалі перебуватимуть проблеми 
взаємодії «своїх» і «чужих»; «ми» / «вони» – маркерів простору 
соціокультурної дистанції. Незважаючи на те, що процеси глобалі-
зації позначилися на збільшенні прозорості державних кордонів, 
вони спричинили соціотрансформаційні процеси та виникнення 
поняття «транснаціональної 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 очевидним є вплив на образи тих чи інших спільнот (пред-
ставників ідентичностей – Авт.) переконань індивіда, його при-
хильності до певних цінностей, символів. Ідентичності фіксують 
символічні кордони, які поділяють світ на домени «наш» і «їхній» 
(формула З. Маха). Відповідно до цього організується простір 
соціокультурної взаємодії спільнот, формується їх власний досвід 
сприйняття себе через ставлення до «іншого». Спільноти, або 
індивіди сприймають соціокультурні ідентитети як уявний кордон 
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між «ми» і «вони», як засіб дистанціювання. Так, матриця 
сприйняття/несприйняття служить індикатором ідентифікаційних 
практик та всієї культури суспільства. Дистанція між носіями 
різних ідентитетів може варіюватися від симпатії до ворожості у 
процесі змагання між старими та новими смислами дійсності. У 
кризових ситуаціях заклик до «своєї» ідентичності здатний спри-
чиняти протистояння в суспільстві, коли спільноти утворюють 
різні конструкти «своїх»/ «чужих». Ми стали свідками того, коли 
за умов змін ціннісних матриць суспільства відносини спільнот 
будуються шляхом протиставлення, з відкиданням потенціалу 
порозуміння.  

На думку автора, основою вивчення наявних кордонів та 
ареалів порубіжжя в соціокультурному просторі України може бути 
конструкт «ми» / «вони», який вимагає окреслення конструкта 
«свій» / «чужий». Порубіжжя –це водночас зона притягання і ареал 
взаємовідштовхування. В ньому 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» [1, с. 112]. Гетерогенність 
порубіжжя здатна зумовлювати розбалансованість соціокультурної 
системи, «зіткнення» традицій, спричиняти негативну ідентичність. 
Тут з категорії «своїх» часто виключаються й ті, для яких 
регіональна ідентичність не є пріоритетом у системі цінностей. Це 
призводить до проявів зверхності на основі, наприклад, маркеру 
«укорінення», визнання / невизнання. 

Опозиція «ми» / «вони» – головний параметр у соціокультурних 
ареалах порубіжжя. Ставлення до інших як до «чужинців» означає 
наявність кордонів, які втілені в цінностях, способах поведінки, 
традиціях, ментальних матрицях. На нашу думку, чіткою 
демаркаційною лінією етнічний кордон стає за умов «накладання» 
культурних відмінностей на історичні, ідейно-політичні, конфесійні 
та лінгвістичні матриці розвитку спільнот. Незважаючи на зроста-
ючу уніфікацію соціокультурних маркерів суспільства, людство 
реагує актуалізацією питання відмінностей: етнічних, культурних, 
релігійних та ін. Парадокс полягає в тому, що актуалізуються 
прагнення різних сегментів соціуму до збереження традиційних 
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маркерів ідентичності, в першу чергу культурної. Особистість 
намагається визначити соціально-культурні межі свого існування, 
долає межі свого «я», ототожнюючи себе з будь-якою спільністю. 
Але не виключений «ефект маргінальності», коли особа змушена 
виробляти власний комплекс адаптації до «інших» [15, с. 330–332]. 
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». У цьому разі 
етнічний кордон перетворюється на лінію «зіткнення» етнічностей, 
в інструмент відчуження іншого та дезінтеграції в суспільстві. На 
основі соціально-перцептивних механізмів, що регулюють міжгру-
пове спілкування, накопичується негативна інформація, вибірковість 
сприйняття, зменшення внутрішньогрупових і посилення міжгрупо-
вих відмінностей, «генералізація емоцій» за етнічною ознакою, 
перенесення відповідальності на зовнішні обставини, переоцінка 
культурних відмінностей [16, с. 230]. 

Негативні образи, соціальні страхи, взаємна недовіра, відчуття 
незадоволеності, ображена гідність – той «емоційний розчин», 
який спричиняє зміцнення кордонів соціокультурного простору. 
Переструктурування внутрішньогрупових і міжгрупових відносин, 
звуження загальних міжкультурних семантичних зон, трансфор-
мації мотиваційних, соціальних і захисних структур спільноти 
спричиняють поглиблення дихотомії «свій» / «чужий», яка впливає 
на організацію соціальних відносин.  

 Зонами ризику є багатоетнічні соціуми порубіжжя, в яких на 
збереження рівноваги впливає дисонанс суб’єктивних маркерів 
«свій» / «чужий», «ми» / «вони». А штучно вибудувані кордони 
між «своїм» / «чужим» просторами обертаються ізоляціоніст-
ськими настроями. Виникає дилема «прийняття/неприйняття», 
класичним прикладом якої є поширене ще з 1917 р. гасло «Україна 
для українців!». Прагнення титульного етносу до закріплення своїх 
цінностей у багатоетнічному просторі загрожують консервацією 
етнічного «я», актуалізацією дихотомії «свій» / «чужий» у просторі 
соціокультурної дистанції. 

Отже, концепції кордонів фокусують увагу на тому, що 
власне «ми» відрізняється від «вони» мовою, культурою, світо-
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глядними стереотипами, традиціями. Ця обставини, вважає  
В. Євтух, змушує з особливою ретельністю підходити до вклю-
чення етнічних маркерів у дискурс інтеракційних поведінкових 
активностей етнофорів [17, c.142,143]. Кордони зумовлюють 
наявність стереотипів, впливають на геополітичні та статусні 
уявлення спільнот. Вони зумовлюють конструювання гібридних 
ідентичностей, коли регіон постає виключно як власна 
екзистенційна цінність особи. 

Висновки та перспективи дослідження. В умовах трансфор-
мації сучасного українського суспільства, змін у системі 
суспільно-політичних цінностей проблема кордонів та порубіжжя 
набула особливого змісту. Дилема «прийняття» / «неприйняття» 
спонукає титульну націю – «ми» – до пошуку шляхів «асоціації» з 
тим сегментом, який сприймається як «вони». Нині очевидно, що 
контури умовних кордонів (лінії демаркації, лінії розколу) 
поділили наше суспільство за лініями протистоянь. Наблизитися 
до розуміння та усвідомлення причин розмежування в суспільстві 
допоможе, на нашу думку, концепт соціокультурної рубіжності. На 
вітчизняних теренах це явище проявилося в протилежних конфе-
сійних традиціях, ціннісних орієнтаціях соціуму, регіональній 
свідомості, символах, міфах. Унаслідок чого стала неможливою 
консолідація українського соціуму.  

Заради справедливості зауважимо, що протягом багатьох років 
українське суспільство формувалося в контексті «зіткнення» 
культурних традицій, а дихотомія «свій» / «чужий» була присутня 
у ціннісному просторі соціуму. Сьогодні потрібна власна етика 
транскультуральності, орієнтація на культурну трансцендентність, 
акцентування уваги на динаміці взаємопливів та розмежувань. 
Очевидне одне: гуманітаристика має віднайти нові пояснювальні 
парадигми для розуміння явищ асиметрії, амбівалентності та нових 
мережевих зв’язків у суспільстві. 
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РОЗДІЛ ІІ.  
НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ 

ПИТАНЬ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
 

Євген Куценко 
 

РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ  
ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ:  

АСПЕКТ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У статті розглянуто особливості регіональної диференціації 
електорального простору України та її етапи. Проаналізовано 
вплив виборчих технологій на конфігурацію електорального 
простору та взаємозв’язок між цими явищами.  

Ключові слова: виборчі технології, виборчі аксіотехнології, 
електоральний простір. 

Kutsenko Y. Regional differentiation of Ukrainian electoral 
space: aspect of electoral technologies. The article considers features 
of Ukrainian electoral space differentiation and phases of it. It analyzes 
the influence of electoral technologies at electoral space configuration 
and interrelation between these phenomena. 

Key words: electoral technologies, electoral aksiotechnologies, 
electoral space.  

 
Останнім часом у вітчизняному політичному дискурсі дедалі 

помітніше місце займають проблеми регіоналізації електоральних 
розмежувань, які все частіше стають об’єктом політичного 
спекулювання та різного роду маніпуляцій. Водночас у сучасній 
політичній науці (як західній, так і вітчизняній) практично 
відсутні праці, які б комплексно розкривали суть проблеми. У 
зв’язку із цим назріла необхідність наукового аналізу та пошуку 
шляхів її вирішення. Теоретичну основу дослідження становлять 
наукові праці таких учених, як Ф. Рудич, М. Михальченко,  
Л. Нагорна, Л. Угрин, О. Вишняк, А. Стегній, О. Кривицька,  
Ю. Каплан, С. Янішевський та ін.  
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Мета нашої статті – з’ясувати сутність проблеми регіональ-
ної диференціації електорального простору в Україні та ступінь 
впливу на неї виборчих технологій. Мета роботи передбачає 
вирішення таких дослідницьких завдань: 

– визначити особливості територіальної диференціації вітчиз-
няного електорального простору; 

– з’ясувати причини виникнення електоральних регіонів та їх 
кількість в Україні; 

– дослідити етапи диференціації електорального простору 
України та встановити взаємозв’язок між ними та специфічними 
практиками виборчих технологій.  

На думку вітчизняної дослідниці Л. Угрин, до власне україн-
ських, відмінних від західних особливостей територіальної диферен-
ціації вітчизняного електорального простору, слід віднести наступні: 

– регіональні відмінності в Україні значно глибші, ніж у 
країнах Європи і набувають рис цивілізаційного характеру; 

– регіональні ідентичності сформувалися раніше, ніж виникла 
держава; 

– переважання (особливо на Сході та Півдні) регіональної та 
місцевої ідентичностей над загальнонаціональною і державною; 

– дихотомічність регіональних ідентичностей Заходу та Сходу, 
особливо на ідеологічному та політичному рівнях, елементи чужості 
у взаємосприйнятті; 

– взаємозумовленість регіональних та політичних ідентич-
ностей; 

– спроби конструювання етнічних відмінностей (української 
та російської) як основи західноукраїнської та східноукраїнської 
ідентичності; 

– вплив зовнішніх чинників на відтворення та конструювання 
регіональних ідентичностей в Україні [1, c. 12].  

Як бачимо, ключовим для диференціації електорального 
простору є поняття «регіональна ідентичність». Не заглиблюючись 
у сутність різноманітних варіацій його трактувань, пропонуємо 
погодитись із тим, що це «усвідомлення культурної, історичної, 
етнічної тощо окремішності населення певного регіону» [2, c. 44]. 
Основними параметрами регіональної ідентичності, в рамках яких 
розгортається незбіг і полярність інтересів та цінностей, є:  
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– ступінь лояльності до державної влади; 
– зовнішньополітичні орієнтації; 
– мовні пріоритети; 
– конфесійні уподобання; 
– домінанти історичної пам’яті; 
– питома вага «лівих» чи «правих» політичних настроїв. 
На нашу думку, формування регіональної ідентичності як 

реальної чи уявної сукупності ціннісних орієнтацій населення 
певної території країни є вагомим політичним ресурсом для 
виборчих технологій (а точніше, виборчих аксіотехнологій – 
маніпулятивних виборчих практик, які експлуатують ціннісні 
пріоритети громадян різних регіонів, штучно протиставляючи їх 
та зіштовхуючи між собою). У зв’язку із цим варто детальніше 
зупинитися на розумінні поняття «регіон» та спробувати 
визначити політичні регіони в Україні.  

Як справедливо зауважує доктор історичних наук Л. Нагорна, 
«в наукових дослідженнях принципи виокремлення чи «уявлення» 
регіону настільки багатоманітні, що меж для застосування цього 
поняття практично не існує. Здебільшого регіон виступає як суто 
умовна конструкція, зміст якої визначається тими завданнями, що 
їх ставить перед собою дослідник» [2, 84].  

Додамо, що чітко окреслені регіони в Україні не існують ні у 
законодавчому полі, ні на картах. Їхня кількість і межі визначаються 
по-різному. Так, в соціологічній літературі регіон розглядається 
перш за все як простір певної соціальної структури, організації 
влади і культурних традицій, що дає підстави соціологам говорити 
про територіально диференційоване об’єднання людей [3, c. 94]. 

У політологічній літературі часто трапляється спрощене 
розуміння поділу України на два «розколоті» регіони. В рамках 
підходу регіональна схема представництва різноспрямованих 
політичних орієнтацій українських виборців найчастіше має 
вигляд вісі «Захід – Схід» [4, c. 51].  

Основою такого поділу є твердження, що у двох географічних 
частинах України утвердилися різні моделі ціннісних орієнтацій: 
«компенсаторна» та «ностальгічна». Географічно ареал домі-
нування «компенсаторної» моделі знаходиться у Західній Україні. 
Її суть зводиться до повного заперечення цінностей Радянського 
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Союзу та Росії, яка розглядається його спадкоємницею. Переважає 
негативне ставлення до російської мови, культури, церкви (УПЦ 
МП), політики історичної пам’яті та геополітичних проектів (ЄЕП, 
Митний Союз тощо). Натомість соціально-культурною цінністю 
вважається усе, що пов’язане із українським. В геополітичному 
плані перевага надається інтеграції з ЄС та НАТО.  

Представники другої, «ностальгічної» моделі сконцентровані у 
Східній і Південній частині країни. Характеризується ностальгіч-
ними почуттями населення щодо СРСР. Ґрунтується на спорідне-
ності мови, культури, історії, релігії України та Росії, а також 
прихильному ставленні до політичних союзів із Росією і запереченні 
подібних союзів із Західними країнами. Цілком зрозуміло, що 
подібне моделювання є умовним. Однак воно підкріплене емпірич-
ними даними [5, c. 55]. 

Зазначимо, що такий підхід хоч і не висвітлює всіх аспектів 
формування регіонів на основі регіональної ідентичності, все ж 
має право на існування, оскільки ґрунтується на результатах 
реальних досліджень. Так, наприклад, результати різноманітних 
соціоопитувань свідчать, що сприйняття жителями західних і 
східних областей історичного минулого часто є діаметрально 
протилежним. По-різному, зокрема, ними оцінюються радянські 
часи і сучасність. У радянському минулому половина донеччан 
(50%) бачать більше доброго, ніж поганого, а приблизно така ж 
кількість львів’ян (51%) вважають, що у той час було і добре, і 
погане. Період незалежності України неоднозначно оцінюють 
58% донеччан і 48% львів’ян. При цьому третина респондентів у 
Львові (30%) оцінює період незалежності в цілому позитивно, а 
35% у Донецьку – негативно. Різновекторними є і зовнішньо-
політичні орієнтири. На думку донеччан, найнадійнішим союзни-
ком України є Російська Федерація (88%), 57 % вважають її 
братньою країною, а 28% – дружньою державою. На думку 
жителів Львова, союзниками України є ЄС – 25%, Польща – 17%, 
Росія – 16% (дані стосуються періоду до початку військової 
агресії останньої проти України) [6]. 

Такі розбіжності в ціннісно-політичних орієнтаціях населення 
різних регіонів України не сприяють їх консолідованій громадян-
ській самоідентифікації. Так, проведене соціологом В. Середою 
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дослідження показало, що власне із громадянами України себе 
ідентифікує лише 41% опитаних; натомість з «регіоналістами» 
(регіональна ідентифікація) – 37,5%, а з «ностальгістами» 
(ідентифікація з СРСР) – 12,7% населення. При цьому абсолютна 
більшість «регіоналістів» та «ностальгістів» проживає у східних та 
південних областях країни [4, с.15].  

Такий стан речей руйнує національну ідентичність, дезін-
тегрує суспільну свідомість, а отже, стоїть на заваді консолідації 
українського суспільства. Не дивними у зв’язку із цим видають 
результати інших соціологічних досліджень, проведених Центром 
Разумкова, згідно з якими відновлення СРСР і соціалістичної 
системи на Заході країни бажає 6%, в Центрі – 31%, в той час як на 
Сході – 51,7%, а на Півдні – 73,4%. Прибічників євроінтеграції на 
Заході – 64,6%, у Центрі – 45,9%, а на Сході й Півдні – лише 29,6% 
й 23,9%, відповідно [7]. Виходячи із цих даних, нескладно 
здогадатися, чому саме цей регіон у 2014 р. став епіцентром 
сепаратизму в країні у 2014–2015 рр.  

Отже, ціннісною основою кожного регіону України є власний 
соціокультурний код, який можна розглядати як концентрацію 
природно-географічних, геополітичних, геоекономічних, історич-
них, культурних та інших ознак. Його вплив на політичні, зокрема, 
електоральні симпатії виявляється визначальним. Доктор філософ-
ських наук М. Михальченко формування цих ознак відносить до 
двох основних груп: історичної та соціокультурної [8, c. 230].  

Адже територіальний розподіл сучасних українських земель 
має давню політичну історію й певну специфіку, яка формувала 
майбутнє протистояння ціннісно-політичних орієнтацій. Західно-
українські землі багато століть перебували під владою Речі 
Посполитої, а потім Австро-Угорської імперії, і населення, при-
родно, засвоювало польсько-литовську та австрійську політичну 
ментальність. Східні території формувалися в лоні Російської 
держави, тому населення відчувало потяг до російських 
політичних цінностей [9, c. 80].  

Таким чином, під впливом об’єктивних історичних обставин в 
Україні сформувався латентний конфлікт ментальностей – про-
російської та самостійницької. Вирішити його була здатна лише 
врівноважена політика формування громадянської ідентичності, 
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адаптована до потреб різних регіонів. Але оскільки «процес 
конструювання ідентичностей був відданий на відкуп етноорієнто-
ваним політикам» [2, c. 110], це зіштовхнуло різноспрямовані 
інтереси місцевих еліт з різних регіонів країни і спровокувало 
активізацію формування регіональних ідентичностей: з акцентом 
на традиціях на Заході та апологією індустріалізму на Сході. 
Центральний регіон перетворився на «з’єднувальний міст» між 
Заходом і Сходом, який тяжіє до амбівалентності у ціннісних 
орієнтаціях, а відтак – і електоральних симпатіях.  

Окрім означеного біполярного погляду на регіональну специ-
фіку України, існують і інші підходи. Доволі популярним, зокре-
ма, є поділ на чотири основні макрорегіони. Для співробітників 
Національного інституту стратегічних досліджень Ю. Каплана та 
С. Янішевського – це Захід, Схід, Центр та Південь [10]. Доктор 
історичних наук Л. Нагорна виділяє Західний, Центральний, Пів-
денно-Східний регіони та Автономну Республіку Крим [2, c. 206]. 
У вітчизняному медіа-дискурсі останнім часом регіонами нази-
вають області [11]. Таке ж розуміння цього поняття значно 
поширене серед представників «правлячого класу»: депутатів 
Верховної Ради України, членів уряду тощо [12; 13].  

Для абсолютної більшості ж українських громадян поняття 
«регіон» набуває двох основних значень. Це, по-перше, місцевість, 
де вони постійно проживають. І, по-друге, та частина території 
України, яка відрізняється від області своєю історією, культурою, 
економікою і розмірами [3, c. 95]. 

Досліджуючи регіональні особливості України, британський 
політолог з Есекського університету С. Бірч виділяє п’ять регіонів, 
які відрізняються один від одного певними рисами культурно-
цивілізаційної своєрідності, набутими в результаті попереднього 
еволюційно-історичного розвитку у складі інших держав: «Перший 
регіон – західноукраїнський у складі п’яти областей, які довгий час 
належали Габсбурзькій імперії. Другий – це Волинь та Рівненщина, 
що входили до складу Польщі. Ці регіони остаточно увійшли до 
СРСР у 1944 р. Третій регіон – шість правобережних областей 
поблизу Києва, що належали Польщі до 1793 р., а землі були у 
власності польських панів до 1917 р. Четвертий регіон – це десять 
областей по лівий берег Дніпра, на території яких був козацький 
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рух та які увійшли до складу Московської держави ще за Пере-
яславською угодою 1654 р. І останній, п’ятий, регіон – це Південь, 
який свого часу належав Османській, а згодом – Російській імперії 
та СРСР» [14, c. 162–163].  

Отже, окрім історичних і соціокультурних причин відмінностей 
у ціннісно-політичних орієнтаціях виборців з різних регіонів, варто 
також виділити цивілізаційні – питання про євроінтеграцію або союз 
з Росією, відновлення СРСР, вступ до НАТО тощо. 

Чітка сегментація електорального простору України за цивіліза-
ційними, а отже, зовнішньополітичними характеристиками вперше 
була застосована як мобілізаційна виборча технологія під час 
президентської кампанії 2004 р. і супроводжувала всі наступні елек-
торальні кампанії: як президентські, так і парламентські [15, c. 291].  

Чітко сегментували електоральний простір та, відповідно, 
відмобілізували виборців за цівілізаційно-зовнішньополітичними 
вподобаннями й події осені 2013 – зими 2014 рр., відомі як 
Євромайдан – масові політичні протести українців, однією із 
рушійних сил яких стало непідписання В. Януковичем (представ-
ником ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, основна електоральна база якої 
регіонально знаходиться на Півдні та Сході країни) «Угоди про 
асоціацію із ЄС», що сприймалося громадськістю як відмова від 
євроінтеграційного курсу країни. Прикметно, що учасниками 
Євромайдану (ми вживаємо це поняття як для означення масових 
акцій політичного протесту у Києві, так і в областях країни) пере-
важно були жителі Західної та Центральної України. Так, згідно із 
даними соціологічного дослідження, проведеного у 2014 р. 
Фондом «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва», у подіях 
Євромайдану по всій Україні взяли участь близько 20 % населення 
країни: 5% населення України брали участь у подіях безпосередньо 
в Києві; інших містах і селах – 6 %; ще 9 % населення допомагали 
мітингувальникам. Найбільше у цих подіях брали участь жителі 
Центрального та Західного регіонів України: 19 % мешканців 
Центру та 62,5 % мешканців Заходу. Водночас в інших регіонах 
участь у Євромайдані була в рази нижчою: лише 2% на Півдні та 
3% – на Сході [16].  

Акції протесту на Майдані як форму політичної участі підтри-
мувало 57% українців. З них на Заході підтримує 91% опитаних, у 



0  

 216 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

Центрі 80%, на Півдні 33% (63% не підтримує), на Сході – 24% 
проти 68% тих, хто не підтримує. При цьому 31 % населення, понад 
82 % з яких – жителі Сходу та Півдня, висловилися проти таких 
подій і назвали їх «держпереворотом». [17, с. 69].  

Щодо власне регіональних зовнішньополітичних пріоритетів 
українців як факторів сегментування електорального простору 
України, то на Заході та в Центрі від 70 до 81% громадян тепло 
ставляться до ЄС, а до Росії – 12% (проти 68% тих, хто ставиться 
негативно). На Сході ситуація протилежна: тепло ставляться до 
Росії 46–59%, проти 18–21%, які висловлюють тепле ставлення до 
ЄС [17, с. 69].  

Таким чином, можна зробити висновок, що регіон є не лише 
географічним, а й ціннісним простором, що дозволяє політичним 
гравцям успішно практикувати у його межах різноманітні виборчі 
аксіотехнології. Крім того, для аналізу виборчих технологій для 
нас в першу чергу важливо виокремити регіони в межах України 
саме на основі електорального критерію.  

Корисним при цьому може стати досвід доктора соціологічних 
наук О. Вишняка, який на основі результатів двох турів прези-
дентських виборів 1994, 1999, 2004 рр. та парламентських виборів 
1998, 2002, 2006 рр. провів кластерний аналіз областей та інших 
адміністративно-територіальних одиниць у розрізі кандидатів та 
партій «національно-демократичної», «проросійської» та невизна-
ченої ідентифікації. За результатами цього аналізу виділено п’ять 
типів політичних регіонів України: 

• Донбас та Крим (Донецька та Луганська області, АР Крим,  
м. Севастополь);  

• інші південно-східні області (Дніпропетровська. Запорізька, 
Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська області);  

• перехідний регіон Північного Сходу та Кіровоградська 
область (Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська та 
Чернігівська області);  

• Центральна Україна (м. Київ, Вінницька, Київська, Хмель-
ницька, Черкаська області);  

• Західна Україна (Волинська, Закарпатська, Івано-Франків-
ська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області) 
[18, с. 336]. 
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Ґрунтуючись на власному науковому аналізі електоральних 
вподобань виборців за результатами парламентських кампаній 
2002–2012 рр., пропонуємо виділити три основні регіони: 
Західний, Центральний та Південно-Східний. Відмінність нашого 
підходу від усіх перелічених вище насамперед у тому, що ми 
допускаємо можливість входження певної адміністративно-терито-
ріальної одиниці, яка географічно повинна була б розглядатися 
складовою одного регіону, до іншого. Так, результати конкретних 
виборчих кампаній до вітчизняного парламенту засвідчили, що, 
наприклад, Волинська, Закарпатська, Чернівецька області, які 
географічно знаходяться на Заході, за ціннісним і електоральним 
критеріями належать до Центрального регіону. Водночас, столицю 
України – м. Київ ми вважаємо органічною частиною не Централь-
ного, а Західного регіону. 

Отже, на нашу думку, виділені нами регіони у 2002–2012 рр. 
складалися з таких адміністративно-територіальних одиниць: 

1) Західний: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Терно-
пільська області та м. Київ; 

2) Центральний: Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області; 

3) Південно-Східний: Дніпропетровська, Донецька, Запо-
різька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська 
області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь [15, с. 296]. 

Окремо варто зупинитись на зміні конфігурації електо-
рального простору України напередодні позачергових виборів до 
парламенту 2014 р. Їм передувала низка ціннісно-, а відтак – 
простороформуючих суспільних подій. Серед них, зокрема, події 
уже згадуваного нами Євромайдану, анексія Криму Російською 
Федерацією, неоголошена війна на Сході України.  

Можна виділити декілька факторів, які вплинули на переформа-
тування електорального простору України напередодні парламент-
ських виборів 2014 р. По-перше, це політичні цінності. Адже, як 
слушно зауважує доктор політичних наук Г. Зеленько, предметом 
акцій політичного протесту в Україні взимку 2013–2014 рр. стали 
цінності, чільне місце серед яких займає такий зовнішньополітичний 
пріоритет, як ЄС. Так, за даними соціологів, 47 % громадян вийшли 
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на Майдан саме через відмову екс-президента України В. Януковича 
від підписання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом [19]. Фактично, 
відбулась агрегація та артикуляція політичних інтересів частини 
суспільства у нехарактерний для представницької демократії спосіб: 
у форматі «майдан – влада», а не «влада – опозиція», що свідчить 
про глибоку кризу політичної системи країни та створює передумо-
ви територіального розмежування.  

По-друге, це втрата частини фізичного простору на користь 
Російської Федерації, чому перед цим сприяла втрата частини 
простору ціннісного, а відтак – електорального. Мова йде насампе-
ред про те, що як у Криму, так і на Донбасі, які ми небезпідставно 
віднесли до Південно-Східного регіону, внаслідок слабкості 
загальнодержавної та української національної ідентичностей домі-
нуючою стала регіональна із яскравим російським забарвленням. 
Тому місцевим населенням відторгнення частини даного регіону, де 
вони проживали, не стало чимось неприродним і сприймалося 
переважно або позитивно, або нейтрально. Як уже було сказано, 
такий стан речей був зумовлений багаторічним застосуванням 
виборчих аксіотехнологій, які поглиблювали диференціацію електо-
рального простору і, зрештою, призвели до його розколу.  

Однак варто зазначити, що під впливом означених 
суспільних потрясінь спостерігається консолідація електоральних 
регіонів України та їх ціннісне єднання перед новими зовнішніми 
військово-політичними загрозами. Так, зокрема, результати 
дострокових парламентських виборів ознаменували перехід до 
Західного електорального регіону низки областей Центрального 
(Київська, Полтавська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська) і на-
віть Південно-Східного регіонів (Херсонська, Дніпропетровська, 
Кіровоградська, Миколаївська області). Внаслідок парламент-
ських виборів 2014 р. електоральний простір структурувався 
таким чином: 

1) Західний електоральний регіон: Івано-Франківська, Київ-
ська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, 
Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ. 

2) Центральний електоральний регіон: Волинська, Дніпро-
петровська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Мико-
лаївська, Хмельницька, Черкаська області. 
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3) Південно-Східний електоральний регіон: Донецька, 
Одеська та Харківська області.  

У цілому, на нашу думку, можна виділити чотири умовні 
етапи територіальної диференціації країни, що безпосередньо 
пов’язані із електоральним процесом та виборчими технологіями.  

Перший етап (1991–1998 рр.) був актуалізований президент-
ськими виборами 1991 та 1994 рр. та простежувався під час 
парламентських виборів 1994 р. Вказані електоральні цикли 
виявили диференціацію електоральних переваг українців за регіо-
нальною ознакою. Як вважають автори монографії «Електоральні 
процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття», 
в даний період поступово окреслилися контури ключової вісі 
протистояння між «прозахідниками» (прихильниками повноцін-
ної незалежності та західної зовнішньополітичної орієнтації і 
«євразійцями» (апологетами поглиблення зв’язків у межах 
колишнього СРСР) [20, с. 134]. Структурування електорального 
простору відбувалося переважно на ідеологічній основі: «правий» 
Захід та «ліві» Схід, Південь і Центр країни.  

Другий етап (1998–2002 рр.) охоплює парламентські виборчі 
кампанії 1998 та 2002 рр. й президентські перегони 1999 р. Його 
особливістю було: по-перше, те, що роль ідеологій у структуруванні 
електорального простору все ще була потужною, хоч парламентська 
кампанія 2002 р. і стала останньою ідеологічною боротьбою 
політичних сил за свого виборця. По-друге, під час цього періоду 
з’являються нові агенти структурування електорального простору 
України – регіональні еліти як носії регіональних ідентичностей, що 
дає підстави дослідникам стверджувати про зародки нової осі 
теририторіальної диференціації електоральних переваг – геополі-
тичної («прозахідна – проросійська» вісь) [21, c. 53]. По-третє, саме 
в цей час проходять перше опробування та набувають популярності 
різноманітні виборчі технології.  

Початком третього етапу (2004 – 2013 рр.) стали некласичні 
«тритурові» президентські вибори 2004 р., під час яких було 
остаточно відкинуто на маргінес історії значення ідеології в 
регіональній диференціації електорального простору України. На 
практиці це не означало відмову політичних акторів від позиціо-
нування носіями тих чи інших ідеологічних ідеалів (як-от 
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«загальне соціальне благо» чи «повна свобода підприємництву»). 
Натомість політичні програми і гасла абсолютної більшості кан-
дидатів на виборні посади виглядали як мікс взаємовиключних, 
ідеологічно протилежних ідеалів. Це свідчило про їх другорядну, 
допоміжну роль у завоюванні прихильності виборців. У той же 
час, вперше в основу регіональної диференціації електорального 
простору були покладені виборчі технології, а точніше, аксіотех-
нології – цілеспрямовані маніпуляції цінностями та ціннісними 
пріоритетами населення України з метою мобілізації виборців та 
їх стимулювання віддати голос за певну політичну силу чи 
політика. Релігійні, мовні, історичні та геополітичні ціннісні полі-
тичні розбіжності українців, які водночас виступають маркерами 
регіональної політичної ідентичності, були штучно протиставлен-
ні до конфліктогенного взаємонесприйняття. 

Виборчі аксіотехнології більшою чи меншою мірою активно 
застосувалися різними політичними силами під час усіх наступних 
виборчих кампаній: як парламентських 2006, 2007, 2012 рр., так і 
президентської 2010 р. Це сприяло подальшому територіальному 
розмежуванню електорального простору України та небезпечному 
для цілісності держави розхитуванню національної ідентичності.  

Четвертий етап розпочався 2013 р. ціннісними політичними 
протестами, відомими під узагальнюючою назвою «Євромайдан», 
які за повного несприйняття регіональними елітами Південно-
Східного електорального регіону стали поштовхом до остаточного 
розколу електорального простору України. 

Таким чином, електоральний простір України не є одно-
рідним. Це гетерогенне утворення, яке складається із декількох 
електоральних регіонів, кожний із яких характеризується своєю 
специфікою. Електоральні регіони можуть не збігатися із геогра-
фічними та адміністративно-територіальним поділом країни. В 
цілому серед причин виникнення електоральних регіонів України 
можна назвати історичні (розвиток українського суспільства в 
межах різних держав); етнолінгвістичні (етнокультурна, мовна 
гетерогенність українського суспільства); ідеологічні (ідеологічне 
розмежування населення України – було фактором диференціації 
електорального простору до 2002 р.); релігійні (конфесійна гетеро-
генність); економічні (суттєві соціально-економічні розбіжності 
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між регіонами України); зовнішньополітичні (різні геополітичні 
орієнтації регіонів); розбіжності у ставленні до політичного 
режиму (орієнтація на правлячі політичні сили та опозицію); полі-
тична активність (зокрема, ідентичнісноформуюча) регіональних 
політичних кланів (фінансово-промислових груп). В електораль-
ному просторі України яскраво виділяються три електоральні 
регіони: Західний, Центральний та Південно-Східний. Під впливом 
виборчих технологій межі цих регіонів можуть змінюватися.  

Електоральний простір детермінує виборчі технології. 
Водночас, виборчі технології здійснюють вирішальний вплив на 
територіальну диференціацію електорального простору, можуть 
нівелювати чи, навпаки, посилювати розколи у ньому. У зв’язку із 
цим, виборчі технології можна визначити як сукупність прийомів 
опанування електорального простору. 

Особливістю електорального простору України є те, що до 
2004 р. його структурували в основному ідеологічні чинники (по 
вісі «ліво-правого» політичного протистояння). Починаючи з 
2004 р. головним фактором поділу вітчизняного електорального 
простору стали виборчі аксіотехнології – прийоми та методи 
мобілізації електоральної підтримки виборців шляхом проти-
ставлення політичних цінностей і ціннісних пріоритетів населен-
ня різних регіонів. Систематичне і неконтрольоване зловживання 
подібними технологіями поступово руйнувало основи націо-
нальної ідентичності і у 2014 р. призвело до політичного розколу 
електорального простору України, наслідком чого стала втрата 
частини території держави. Іншим боком таких наслідків була 
політична консолідація решти регіонів, що ставить перед владою 
завдання скористатися слушною нагодою і розпочати процес 
будівництва єдиної національної ідентичності як фундаменту 
сильної і неподільної держави. 

 
_______________________________ 
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Оксана Матієк 
 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  
ЯК НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНСТРУКТ  

І ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

 
Стаття присвячена аналізу феномену зовнішньополітичної 

ідентичності як наднаціонального конструкту, який повинен бути 
покладений в основу політики формування та реалізації інтеграцій-
ного проекту України. Автор відстоює позицію щодо необхідності 
консолідації політичної нації як основної передумови подолання 
фрагментарності зовнішньополітичної ідентичності в Україні. 

Ключові слова: зовнішньополітична ідентичність, політична 
нація, інтеграція. 

Matiiek O. Foreign identity as a supranational construct and 
prerequisite of Ukrainian integration project. The article deals with 
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phenomenon of foreign policy identity as a supranational construct that 
should be the basis for policy formulation and implementation of the 
integration project of Ukraine. The author defends stance on the need 
to consolidate political nation as a basic prerequisite to overcome the 
fragmentation of foreign policy identity in Ukraine. 

Key words: foreign policy identity, political nation, integration. 
 
В умовах, коли міждержавні зв’язки стають все більш 

вираженими, а кордони все більш умовними, з новою силою і 
звучанням постає питання збереження національної самобутності 
на тлі боротьби поліфонії національностей та мультикультура-
лізму з концептом національної держави як основної одиниці 
глобального політичного простору. Проте варто зазначити, що 
масштабні глобалізаційні процеси, котрі проникають у всі сфери 
суспільного життя, в тому числі і в політику, викликають потребу 
до широких політичних об’єднань. Вони виникають на тлі 
необхідності реалізації різного роду політичних, економічних, 
культурних та інших потреб, котрі під силу вирішити лише 
шляхом докладання спільних зусиль на міжнародному рівні. Цей, 
без перебільшень, значущий фактор еволюції світової спільноти 
не можна ігнорувати, досліджуючи сучасні політичні процеси, 
адже це – ще один виклик і водночас потреба реалій сьогодення, 
яка не оминула і нашу державу. В цьому контексті особливої 
актуальності набуває дослідження мотивів і природи зовнішньо-
політичної ідентичності громадян України на тлі спроб форму-
вання та втілення в життя українського інтеграційного проекту. 

Ще донедавна єдиним суб’єктом міжнародних політичних 
відносин традиційно вважалися національні держави, проте форма 
націоналізму, ширшого за обсягом і масштабами від «нормальної» 
компактної нації, вже існує. Це так звані «паннаціоналізми». Їх можна 
позначити як об’єднання в єдиній культурно-політичній спільноті 
кількох, здебільшого суміжних, держав на основі спільних культур-
них рис або спорідненості культур. Саме вони в сучасних умовах 
поряд з національними державами поділяють статус учасників між-
народного політичного життя. «Сьогодні народи Заходу вступають до 
передпостнаціональної ери свого існування, яка характеризується 
«занепадом» національної ідеї, «послабленням» націоналізму та 
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«вичерпанням» класичної ролі національної держави. Разом з тим 
культурне розмаїття та національна ідентичність залишаються 
невід’ємними цінностями Західного світу. 

Найяскравішим прикладом розв’язання проблеми поєднання 
національного та наднаціонального справедливо вважається Євро-
пейський Союз як наддержавний актор міжнародних відносин, 
який зміг сформувати власну ідентичність поза межами терито-
ріальних кордонів окремих держав-націй, при цьому, не відбира-
ючи національних ідентичностей у держав-членів цього політич-
ного об’єднання. У своїй статті «Зовнішньополітична ідентичність 
Європейського Союзу як політико-соціальний конструкт»  
Ю. Цифра доводить, що зовнішньополітична ідентичність ЄС не 
перекреслює концепту національної держави і є феноменом не 
постнаціональним, а наднаціональним. Автор визначає «сутність 
наддержавної ідентичності Євросоюзу як окремого феномену, 
котрий не виступає в ролі «замінника» національних ідентичностей 
окремих держав-членів організації та, в той же час, не визначається 
як проста сукупність таких ідентичностей, адже є наслідком 
процесів європейської інтеграції з точки зору їх соціальної та 
історичної складових» [8, с. 60]. Подібних принципів у своїх 
поглядах дотримувався й Р. Шуман, котрий підкреслював, що 
«європейські держави являють собою історичну реальність. Отже, 
хоча б психологічно, неможливо припинити їхнє існування. Їхнє 
різноманіття насправді має сприйматися як благословення, тому не 
потрібно ані прирівнювати, ані вподібнювати їх. Однак спів-
існування держав має бути скоординованим» [14, c. 86]. 

У свою чергу, народи Східної Європи, у тому числі україн-
ський, входять до національної ери, котрій притаманні зростання 
впливу національної ідеї, піднесення націоналізму, прискорене 
національно-державне будівництво тощо [3, с. 165]. Проте, варто 
зазначити, що внаслідок обставин, які склалися, та політико-
економічних амбіцій України як молодої держави, яка прагне 
розвиватися, так би мовити, «в ногу з часом», перед нею стоїть 
потрійне завдання і важкий шлях, який розвинені європейські 
держави проходили століттями, а для України він повинен 
відбутися у скороченому часовому варіанті – це державне 
будівництво, націотворення та інтеграційний вибір як останній 
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виклик глобалізації, не кажучи вже про всі виклики, перепони, 
протиріччя і контрреакції, з якими наша держава зіткнулася на 
шляху модернізації та демократизації. Саме такий стан справ 
зумовлює бінарне позиціонування сучасної політики України, що 
спрямована на формування міцної політичної нації, а також 
масштабної інтеграції до європейського співтовариства. 

Варто розглянути ці моменти детальніше. Стосовно формуван-
ня політичної нації, «Фрідріх Майне перший став розрізняти (1908) 
Kulturnatіоn, переважно пасивну культурну спільноту, і Staatsnatіоn, 
активну, самовизначальну культурну націю» [7, с. 17]. Вже пізніше 
почали розвиватися ідеї націотворення у політичному сенсі цього 
слова. У зв’язку з цим вищезазначені концепції виявилися актуаль-
ними і на пострадянському просторі, де гостро постала проблема 
формування політичних націй та державного будівництва. З’явилася 
транзитологічна наука. На сучасному етапі розвитку парадигми 
транзитології кінцевим результатом посткомуністичних трансфор-
мацій більшість дослідників вважають заздалегідь заданий демокра-
тичний транзит [4, с. 47]. При цьому характерною рисою суспільно-
політичних трансформацій у пострадянських країнах є те, що, на 
відміну від «класичних» поставторитарних транзитів, тут одночасно 
доводиться розв’язувати проблему політичних і економічних 
реформ, а також розбудови державних інститутів, адже ринкові та 
демократичні перетворення у латиноамериканських і південно-
європейських країнах відбувалися на тлі усталених державних 
інститутів та заздалегідь досягнутої національної єдності. Зокрема, 
німецький дослідник Клаус Оффе відмічає не подвійний (політичні 
та економічні реформи), а потрійний характер посткомуністичного 
транзиту, що відбувається на тлі процесів державотворення [17]. 
При цьому, як наголошує класик транзитології Растоу, в процесах 
суспільно-політичних перетворень велике значення відіграє чинник 
національної єдності, розуміючи під цим поняттям стабільні терито-
ріальні межі держави і склад громадян, міцність і достатню 
поширеність відчуття належності до певної політії і національної 
спільноти [5, с. 69]. Саме необхідність у розбудові державних 
інститутів та формуванні політичної нації як основних передумов 
становлення суверенної держави зумовлює всю складність та 
багатовимірність посткомуністичного транзиту. При цьому, як 
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зазначають відомі вчені-транзитологи Альфред Степан та Хуан 
Лінц, процес державотворення історично та концептуально відрізня-
ється від проблеми вирішення «національного питання», тобто 
формування політичної нації у межах новоствореної нації-держави 
(natіоn state) [13, с. 242]. 

Враховуючи зазначені чинники, відомий британський 
фахівець з української проблематики Тарас Кузьо обґрунтовує 
доцільність виділення процесів націотворення (формування консо-
лідованої політичної нації) в окрему складову cуспільно-політич-
них трансформацій і, таким чином, підкреслює четвертний 
характер посткомуністичного транзиту. 

Для формування політичної нації Україні довелося напра-
цювати солідний старт у формі політизації етнічності як основної 
передумови націотворення. Але варто зазначити, що сьогодні 
вищезазначені напрацювання поки що не мають завершеного 
характеру. 

На думку етнополітолога Дж. Ротшильда, політизувати 
етнічність – це: 

1) переконувати людей, що політика є корисною справою для 
здоров’я їх культурних цінностей; 

2) стимулювати їх зацікавленість і стурбованість цим зв’язком; 
3) мобілізувати їх, тобто перетворити на самосвідомі етнічні 

групи; 
4) спираючись на ці усвідомлення, стурбованість та групову 

свідомість, спрямовувати їх поведінку на діяльність на політичній 
арені. 

Така політизація етнічості, врешті-решт, у підсумку може 
прискорити, загальмувати або взагалі зупинити політичну інтегра-
цію держав, може легітимізувати або делегітимізувати їх політичні 
системи та стабілізувати або підірвати їх режими й уряди [15]. 

Сам процес політизації етнічності умовно можна поділити на 
три основні етапи: 

 На першому етапі члени етнічної спільноти набувають 
політичної свідомості. Внаслідок синтезу з раніше існуючою 
свідомістю виникає етнополітична свідомість – усвідомлення 
людиною своєї належності до етнічної спільноти, її місця, ролі й 
призначення в етнонаціональній структурі та у політичній 
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системі суспільства і світі загалом, розуміння етнополітичних 
процесів і відносин, а також здатність приймати адекватні 
етнополітичні рішення та готовність шукати поліваріантні, 
компромісні шляхи їх реалізації. 

 На другому етапі має місце політична мобілізація етнічності, 
під якою розуміється перетворення етнічностей із психологічного, 
культурного або соціального чинника на політичну силу задля зміни 
або зміцнення системи структурної нерівності між етнічними спіль-
нотами. Досить велику роль тут відіграють представники етнічної 
еліти, яких з легкої руки Дж. Ротшильда на Заході називають 
«політичними антрепренерами». 

 На третьому етапі політизована і мобілізована етнічність 
виступає на арену політичного життя, голосно заявляючи про свої 
цілі й наміри і починаючи рішуче діяти у напрямі їх реалізації [7]. 

Отже, політизація етнічності, як кінцева мета, – це процес 
виходу етнічних спільнот на політичну арену і перетворення їх на 
суб’єкти історії. По-суті, йдеться про націотворення як процес і 
кінцеву мету. Варто зазначити, що з цим завданням українські 
політичні антрепренери впоралися фрагментарно, а тому маємо 
другий варіант розвитку подій за Ротшильдом. Проте як своєрідне 
виправдання такої невдачі можна навести тезу Ентоні Сміта, який 
слушно зауважує: «Процес політизації етнічності має глобальний 
характер. Він відбувається і ще довго відбуватиметься у всіх 
поліетнічних країнах» [7, с. 201]. Україна – не виняток, тому 
процеси політизації етнічності ще довго будуть тут фоном для 
суспільно-політичних перетворень. 

Звідси і неоднорідність громадян України в контексті політич-
ної та, як наслідок, – зовнішньополітичної ідентичності. 

Зазначимо: національна ідентичність – політизована суть 
етнічної ідентичності. Якщо етнічна ідентичність ґрунтується на 
певній системі об’єктивних ідентитетів – расових, культурних, 
психологічних (антропологічний тип, мова, релігійні догмати, 
традиційна обрядовість), то конституїтивною основою національної 
ідентичності виступають ознаки, значно менш «відчутні на дотик» – 
свідомість, політична воля, громадянство. Як правило, у цій 
боротьбі за «смисли» йшлося не про роль культурних факторів, а 
про функції політичних ідей, про інтерпретацію понять у такий 
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спосіб, щоб вони могли допомагати інститутам вирішувати легіти-
маційні завдання, у тому числі й шляхом маніпулювання 
свідомістю. При цьому вирішальну роль відігравало специфічне 
розуміння й трактування минулого («memоrіa»). Саме тому 
національно-етнічні феномени нашого часу неможливо розглядати 
поза тим змістом, який вкладається державами й політичними 
силами у концепції історичної пам’яті. Інтегративна здатність 
категорії «національна ідентичність», таким чином, прямо залежить 
від співвідношення етнонаціонального і загальногромадянського 
змісту, який у неї закладено. Вона настільки вища, наскільки 
дієвішою є горизонтальна ідентифікація членів спільноти. Така іден-
тичність формує національну самосвідомість і сприяє поглибленню 
інтеграційних і консолідаційних процесів у суспільстві, злагоджено-
му функціонуванню соціальних структур. Водночас вона убезпечує 
від різних соціальних загроз, що можуть виникати на ґрунті аномії, 
фрустрації, маргіналізації та інших супутників сучасної цивілізації. 
«Там, де процес формування політичних націй ще не завершився, 
правляча еліта тяжіє до закріплення у масовій свідомості етнічних 
стереотипів і концентрує увагу соціуму на діахронній інформації – 
етнічній пам’яті, звичаях, традиціях, національній символіці. Більш 
мобільні в інформаційному відношенні політичні нації віддають 
перевагу синхронній інформації, тобто всьому тому, що забезпечує 
розв’язання загальнозначущих для етнополітичного організму 
проблем, зокрема, проблем пошуку власної ніші у геополітичному 
просторі, налагодження взаємовигідних зв’язків із партнерами, 
економічної та інформаційної безпеки. 

Виходячи з усього вищеописаного і формуються зовнішньо-
політичні ідентичності, на основі яких громадянин певної 
держави робить свій свідомісний цивілізаційний вибір, а 
сукупний вибір політичної нації стає основою для інтеграційних 
проектів держав. 

Стосовно України в цьому контексті слід зазначити, що явище 
зовнішньополітичної ідентичності досить «молоде» і недостатньо 
досліджене на вітчизняних наукових теренах. Навіть саме поняття 
«зовнішньополітична ідентичність» в українській політології досі 
остаточно не сформоване. Тезаурус цієї проблематики чітко не 
оформлений. 
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Враховуючи вищезазначене, в науковій літературі спосте-
рігається деяка фрагментарність досліджень у цьому напрямі, а 
також наявність низки невизначеностей та протиріч. 

Так, українська дослідниця Катерина Шинкарук, яка займається 
проблемами зовнішньополітичної ідентичності, використовує цей 
термін, проте ототожнює його з терміном «державна ідентичність» [9], 
що є не зовсім коректним і дещо однобоким, адже хоча така категорія 
(державна ідентичність) і має деяке зовнішнє спрямування, проте не 
охоплює всього спектра своєї сутності і може бути синонімом 
міжнародної суб’єктності, що має швидше політико-правове, аніж суто 
політичне коріння. 

Інший український науковець О. Добржанська взагалі не 
виділяє терміна «зовнішньополітична ідентичність» і в контексті 
дослідження інтеграційних процесів локального і глобального 
масштабів використовує такі терміни, як «українська ідентичність», 
«радянська ідентичність», «російська ідентичність», «європейська 
ідентичність», і зауважує, що всі ці види ідентичностей одночасно 
присутні в українському суспільстві [2]. 

Загалом, можна погодитися з такою позицією в частині спів-
існування різних ідентичностей у єдиному локальному просторі та 
часі, що породжує так звану «кризу ідентичності» (надзвичайно 
гостро екзистенційна значущість ідентифікації проявляється в 
ситуаціях її деструкції або практично повної відсутності. У таких 
випадках говорять про кризу ідентичності, дефіцит ідентичності, 
дифузію ідентичності тощо. Патологія ідентифікації переживається 
як стан розгубленості, розладу із собою, втрати, загубленості, 
непотрібності для когось, самотності. Все це болісні, негативні 
страждання, які ослаблюють людину, її волю до життя, боротьби, 
творчості. Саме внаслідок співіснування багатьох ідентичностей в 
Україні утворюється такий стан), проте доречним тут бачиться 
розмежування вищезазначених категорій у такі собі два різнозначні 
табори: до першого варто віднести поняття «української ідентич-
ності», адже воно абсолютно конкретно виявляє внутрішню суть у 
контексті міжнародної політики і зовсім не зівставне з будь-якими 
зовнішніми цілями, претензіями чи якостями у плані інтеграційного 
процесу й швидше виражає суть ідентичності українців як політич-
ної нації. Відповідно, до другого табору логічно було б віднести такі 
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поняття, як «радянська ідентичність», «російська ідентичність», 
«європейська ідентичність», і вважати їх різновидами зовнішньо-
політичної ідентичності українців як знову-таки тієї самої політич-
ної нації, що перебуває на стадії свого формування. 

Саме тому, на нашу думку, категорія «зовнішньополітичної 
ідентичності» складається з двох компонентів: 

1. Ментальний (цей компонент виражає історико-культурну 
сутність етнічної сторони нації та її спорідненість з іншими 
націями, чи наднаціональними утвореннями. Саме цей компонент, 
що має своїм підґрунтям глибинні архаїчні витоки, які формували 
етнічну психологію, свідомість і культуру впродовж тисячоліть, 
сприймається як аксіома і потребує найбільше зусиль та часових 
ресурсів для трансформації); 

2. Політико-правовий (відображає рівноправність держави у 
відносинах з іншими державами та наддержавними утвореннями і 
утворюється шляхом націотворення, що включає передусім політи-
зацію етнічності і формування політичної нації, а також курсу, 
спрямованого на державне будівництво). 

Відповідно, зовнішньополітичну ідентичність можна визна-
чити як продукт глобалізації, що означає історично й культурно 
обґрунтовану ідентифікацію особи (нації) з іншим суб’єктом 
зовнішньополітичних відносин (це може бути історична, вже не 
існуюча сутність, як Радянський Союз, сучасна держава, чи між-
державне об’єднання) на рівні ментально-духовної спорідненості, а 
також політичну індивідуальність та незалежність на світовій 
політичній арені. «Йдеться про ідею державотворення багатоетніч-
них мас народів, які історично опинилися на одній геополітичній 
площині і – задля захисту самої своєї політичної екзистенції – 
збудувати собі ситуативно «незвичайну» наддержавну конструк-
цію» [1, с. 32], а також про державу як суб’єкта міжнародних 
відносин у глобалізованому світі. 

Так само не варто плутати поняття «зовнішньополітичної іден-
тичності» та «зовнішньополітичної ідентифікації». Тут ідеться про 
два види зовнішньополітичної ідентичності залежно від критерію 
ситуативності. Зовнішньополітична ідентифікація часто має 
штучний, залежний від випадку і певних обставин характер і є 
продуктом маніпуляції. Таку ідентичність називають ситуаційною. 
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Вона зумовлена тією чи іншою ситуацією та пов’язана безпо-
середньо з політичною практикою і порівняно легко змінюється. 
Особливість ситуаційної ідентичності полягає в тому, що в ній 
немає прийняття особистістю інтеріоризованих норм та правил 
практики і схем сприйняття та оцінювання політичної позиції, що 
ідентифікується. Індивід, що володіє ситуаційною ідентичністю, 
ще не є самостійним політичним суб’єктом, бо не створює своєю 
ідентичності. Тобто вважається, що ситуаційна політична 
ідентичність нав’язується індивіду ззовні. Інша ж є більш широким 
поняттям і включає в себе не лише природну (нав’язану) позицію 
громадськості щодо ідентифікації себе із зовнішнім світом, але й 
раціональні для цього історико-ментальні підстави. Тут мається на 
увазі так звана траверсальна ідентичність. Вона подовжується у 
часі, тобто є устаткованою та проявляється на основі внутрішньої 
роботи суб’єкта з оцінки та сприйняття ситуаційних ідентич-
ностей. Така позиція може бути сформована тільки на ґрунті 
поєднання усвідомлення позиції, що буде ідентифікована, та 
ціннісних орієнтацій і політичних установок індивіда. 

Також варто розмежувати поняття «зовнішньополітичної 
ідентичності» та «інтеграційного вибору», адже вони співвідно-
сяться між собою як проблема і її розв’язання, яке передбачає 
кілька альтернативних варіантів. Крім того, якщо зовнішньо-
політична ідентичність має суто ментально-правові характе-
ристики, то інтеграційний вибір часто спирається ще й на фактор 
економічної доцільності.  

О. Добржанська дає такий перелік факторів формування 
зовнішньополітичної ідентичності, до яких належать дві групи: 

1) «чинників (історичних, культурних, релігійних, географіч-
них, геополітичних, етнічних та ін.); 

2) механізмів (саморегуляції, соціалізації, урбанізації, ідеоло-
гізації та ін.)» [2]. 

Дещо іншу схему пропонує Яновська. На її думку, 
«…зовнішньополітична ідентичність формується під впливом 
явищ трьох типів: психологічної діяльності суб’єктів, системи 
цінностей і стереотипів і специфікою політичної позиції» [10]. 

Трансформації як в Україні, так і у пострадянських країнах у 
цілому, вочевидь, виходять за рамки парадигми поставто-
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ритарного транзиту. Розглядаючи посткомуністичні трансфор-
мації у колишніх радянських республіках, можна стверджувати, 
що вони поєднують у собі поставторитарний та постімперський 
транзит. Британська дослідниця С. Вітмор справедливо наголо-
шує, що пострадянські республіки успадкували від СРСР 
«протодержави», які не були сформовані для здійснення функцій 
суверенних держав і не мали відповідного інституційного потен-
ціалу, необхідного для управління незалежною державою. 
Колишнім радянським республікам особливо бракувало основних 
атрибутів державності, таких як визначені та міжнародно визнані 
кордони, лояльні громадяни та ключові інститути, зокрема, 
національні армії. С. Вітмор вказує дві основні причини слабкості 
пострадянських держав: 1) паралізуюча роль Комуністичної 
партії, яка узурпувала державні функції та залишила державні 
інститути нерозвинутими і без відповідного досвіду функціо-
нування; 2) зосередження у Москві процесів прийняття усіх 
ключових рішень, що не давало республіканським державним 
інститутам можливості здійснювати власні функції [16, с. 3]. 

Відсутність розвинених і дієвих державних інститутів також 
зумовила зовнішньополітичну слабкість пострадянських країн і 
вразливість до зовнішніх впливів через слабку міжнародну 
суб’єктність, що слугує платформою для оформлення зовнішньопо-
літичної ідентичності держав на міжнародній арені. Натомість 
формування міжнародної суб’єктності пострадянських країн 
відбувалося на тлі процесів «розлучення» з імперією, центром якої 
виступала Росія, при чому зазначені процеси для різних країн 
перебували на різній стадії завершеності. Отже, постімперська 
парадигма також дозволяє враховувати значну роль довготривалих 
зовнішніх впливів з боку Російської/Радянської імперії на суспільно-
політичний розвиток пострадянських країн, що спричинило не лише 
їхню внутрішньополітичну слабкість, але й пошук альтернативної 
зовнішньої «опори» в процесі становлення їх міжнародної 
суб’єктності. До того ж, завершення «холодної війни» перемогою 
західних цінностей ліберальної демократії і ринкової економіки та 
дискредитація комуністичної ідеології зумовили істотне залучення 
міжнародних організацій, США і країн Західної Європи у трансфор-
маційні процеси на пострадянському просторі. Таким чином, усі 
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посткомуністичні країни опинились у просторі впливу великих 
(над)держав: США та ЄС, а також РФ як колишньої імперії. Водно-
час посткомуністичний транзит формує не лише аналітичні, але й 
нормативні рамки, задаючи вектор внутрішньополітичних перетво-
рень у бік демократизації пострадянських країн як єдиного шляху їх 
соціалізації, тобто набуття міжнародної легітимності у зв’язку з 
делегітимізацією ідеології комунізму. 

Таким чином, для пострадянських країн усі аспекти пост-
імперського транзиту тією чи іншою мірою мали також і 
зовнішньополітичний вимір: державотворення та націотворення – 
як відокремлення від імперії, демократичні та ринкові перетво-
рення – як приєднання до міжнародної демократичної спільноти, 
чи навпаки – підтримка зв’язків з колишньою імперією задля 
обмеження впливу з боку Заходу на внутрішньополітичні 
процеси. На тлі наростання процесів глобалізації це зумовило 
«загальну інтернаціоналізацію внутрішньої політики в цих 
країнах» [11, с. 228], що зазнавала істотного впливу з боку 
колишньої імперії та водночас різною мірою визнавала потребу 
засвоєння демократичних норм і стандартів як форми легіти-
мізації новостворених держав на міжнародній арені. У цьому 
контексті важливими також виявилися проблеми формування 
нового типу демократичної політичної культури участі та 
політичної свідомості суспільства, адже «…нагальним є пошук 
політичного обличчя нації, щоб знову не опинитися в сфері 
політики постійних компромісів і конформізму, який на довгий 
час закріпився в українській нації як ознака її політичної 
свідомості і культури» [6, с. 37]. Ці перетворення відбуваються і 
досі. Наявність у політичній культурі маргінального складу спри-
чинила формування своєрідної біполярної моделі, яка поєднує 
лицарсько-козацький та пасивно-споглядальний типи ставлення 
до навколишнього світу. У політичних процесах ці типи 
менталітету виявляються, з одного боку, у бунтарстві, героїчній 
боротьбі за національні цінності та державну самостійність 
України, а з іншого боку – в егоцентризмі, байдужості до долі 
власного народу і власної держави. Взаємозалежність політичної 
культури і політичних процесів підтверджує сучасний період 
державотворення, коли недосконалість політичних структур і 
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низький рівень політичної культури належать до групи основних 
причин, що заважають соціально-економічному та політичному 
розвитку України. 

Отже, нові незалежні держави, що зреклися делегітимізованої 
комуністичної ідеології, проте ще не встигли позбавитись її 
тоталітарної спадщини, опинились у ситуації, коли єдиним шляхом 
отримання міжнародної легітимності стало засвоєння західних норм 
та цінностей. При цьому пострадянські країни були вимушені 
шукати комплексні відповіді на виклики постімперського транзиту 
або у відтворенні внутрішніх зв’язків із РФ (як колишнім центром 
Російської імперії та СРСР), що в умовах їх незалежності, принаймні 
де-юре, набули також зовнішньополітичного характеру, або у пошу-
ку альтернативних моделей розвитку. Виходячи з цього низкою 
країн було обрано європейську інтеграцію, що також вирішувала 
питання як внутрішньополітичного напряму реформ, так і зовніш-
ньополітичного вектора. Таке формування внутрішніх моделей 
розвитку за допомогою зовнішньої підтримки, з одного боку, було 
цілком закономірним у контексті постімперського транзиту, 
оскільки певною мірою відтворювало усталений взаємозв’язок 
«центр–периферія», а з іншого боку – заповнюючи посткомуністич-
ний ідеологічний вакуум, зумовлювало їх подальшу несамостійність 
у формуванні державної політики та навіть домінування 
зовнішньополітичних процесів над внутрішньою політикою. 

Якщо узагальнити, то для формування зовнішньополітичної 
ідентичності України важливе значення мали два основні полюси: 

1. Перемога по закінченні війни ліберальних цінностей, а 
отже, цінностей Заходу, що спричинило взяття за орієнтир у виборі 
зовнішньополітичної ідентичності саме їх, як єдино можливого 
способу легітимації на світовій арені. 

2. Водночас відносини з Росією відігравали ключову роль у 
процесах посткомуністичних трансформацій та формування між-
народної суб’єктності пострадянських країн. У цьому контексті РФ 
відіграє роль того «Іншого», стосовно якого конструюється міжна-
родна суб’єктність, а отже, й зовнішньополітична ідентичність 
пострадянських держав. Зокрема, для країн Балтії, які практично 
одразу визначились із європейським вектором подальшого розвитку, 
Росія відігравала роль «Іншого», дистанціювання від якого мало 
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забезпечити відхід від комуністичного та імперського минулого і 
гарантувати їхню міжнародну суб’єктність. Натомість у країнах, що 
обрали шлях розвитку, альтернативний демократичним перетворен-
ням (наприклад, Білорусь і країни Центральної Азії), міжнародна 
легітимація чинної влади, навпаки, забезпечується за підтримки 
Москви, що вкладає зовсім інший зміст у роль Росії як «Іншого» для 
цих країн. При цьому, враховуючи культурно-історичні особливості 
українсько-російських відносин, особливе значення Росії в процесах 
формування незалежної України зумовлює її провідну роль у 
становленні зовнішньополітичної ідентичності України на його 
найбільш базовому рівні – рівні забезпечення суб’єктності України 
як міжнародного актора. 

Таким чином, маємо транзитологічну залежність України від 
Заходу і Росії. Забігаючи на перед, заначимо: цікавим є той факт, 
що ментальна залежність повторює попередню схему. Тому 
постає питання: а може, і модернізаційно-інтеграційна стратегія 
для України буде ефективною лише за умови врахування таких 
очевидних залежностей? 

Варто зазначити, що різні елементи політичної ідентичності 
зберігаються в історичній пам’яті так званого «колективного Я». 
Історія та пам’ять про минуле є значущим смисловим та 
змістовним джерелом ідентичності. Вважається, що політична 
ідентичність є своєрідною комбінацією уявлень про різні 
елементи минулого того чи іншого суспільства, які логічно 
осмислені продовж віків, структуровані та задають зміст і напрям 
самовизначення політичної спільноти. Джерело ідентичності 
знаходиться не просто в історії, але й в процесі інтерпретації та 
розповідання історії. Суб’єкт не тільки відбиває історію, але й 
сам створює її контекст, коли актуалізує або ігнорує ті чи інші її 
частини. Така точка зору притаманна конструктивістам. Вони 
визнають, що історія та минуле є одними з джерел політичної 
ідентичності. Але історія сама по собі не стає підґрунтям 
політичної ідентичності, скоріше ідентичність – це результат 
особливим чином інтерпретованої та сконструйованої історії. 
Одним із перевірених засобів та ресурсів, що можуть бути 
використані для легітимації політичного режиму та мобілізації 
мас, є минуле народу та держави. 
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Не можна також не згадати про географічну детермінанту в 
контексті формування зовнішньополітичної ідентичності. Україна 
історично і географічно лежить на перетині двох різних цивілізацій, 
двох світів, культур Заходу і Сходу, що не може не впливати на 
постійний процес самоідентифікації соціуму. Самоідентифікація – це 
завжди вибір. Західна соціокультурна система має модель конку-
рентного щодо держави громадянського суспільства з автономними 
структурами, цінностями індивідуалізму, свободи вибору, правової 
захищеності могутнього класу економічно самостійних приватних 
власників, вільних громадян. Для суспільного устрою Сходу 
характерні цінності колективізму, поваги до авторитету старших, 
держави, домінування держави над суспільством, що робить його 
більш «лояльним» у відносинах з державою, а структури суспільства 
«слухняними» і їй підпорядкованими. На відміну від суспільного 
устрою Заходу, який характеризується встановленням сталої рівно-
ваги між державною владою та приватною власністю, що гарантує 
самостійність індивіда у різних сферах життєдіяльності суспільства, 
можливість перетворення суспільної системи відповідно до своїх 
інтересів та ідеалів, на Сході людина могла діяти лише в рамках 
наперед заданих стереотипів соціальної поведінки, залишалася 
осторонь процесів соціально-політичного життя. В окремих країнах 
усі права щодо розпорядження надрами, землею, виробничими 
потужностями, навіть особистим життям індивіда, були зосереджені в 
руках державного апарату. Зрозуміло, що за таких обставин як 
політичній еліті без авторитетного лідера з чіткою програмою страте-
гічного розвитку, так і пересічним громадянам, які не мали досвіду 
демократичного життя, на перехідному етапі важко було визначитися 
зі стратегією напряму розвитку. 

Український національний характер не лише поєднав 
контрастні риси двох цивілізаційних ознак і, відповідно, концепцій 
індивідуалізму та колективізму, а й, не позбувшись характерних 
рис радянської доби, зазнав значного тиску глобальних змін. Як 
засвідчують реалії сьогодення, ще складніша практика реалізації 
обраної стратегії, хоча правильність вектора розвитку на тлі 
загальносвітових цивілізаційних процесів не викликає заперечень. 
Звернення до ідеї громадянського суспільства, демократичної, 
соціальної, правової держави в умовах глобалізаційного розвитку 
на рубежі ХХ – ХХІ століть є закономірним явищем і відповідає 



0  

 238 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

світовим тенденціям, але національна модель її реалізації потребує 
наукового обґрунтування з урахуванням менталітету народу, а 
також цілеспрямованої політики. Метою дискусії щодо ідентич-
ності України є не повернення до колишнього ідеалу ідентичності 
чи сприйняття запозиченого готового її варіанта, а формування 
нового її змісту, який відповідав би сучасним потребам. 

На особистісному рівні суб’єкт синтезує масу різноманітних, 
суперечливих його культурі цінностей і настанов, але, перш за 
все, він їх розділяє, оцінює, зітавляє, щось бере за основу. Ще 
складнішим є вибір між цінностями західними і незахідними, 
оскільки це комплекс матеріальних і нематеріальних чинників, 
які треба знати і свідомо оцінювати. Отже, проблема вибору між 
західними і незахідними цінностями, між різноманітними типами 
цивілізацій не виключена з порядку денного. 

Сучасна ідентичність формується вже у глобальному 
просторі, насиченому впливом сучасних комунікаційних засобів, 
що робить проблеми особистісного націокультурного самовизна-
чення ще більш актуальними та складними. ЗМК як четверта 
влада спільно з політичними елітами здатні не тільки коригувати, 
а й докорінно змінювати вектор і основні концептуальні засади 
динаміки зовнішньополітичної ідентичності як в інтересах 
держави і її громадян, так і з метою маніпуляції суспільною 
свідомістю, створюючи симулякри ідентичності заради власних 
бюрократичних інтересів та владних амбіцій. На даному етапі для 
України – це одна з найнагальніших проблем, яка потребує 
першочергового розв’язання. 

Наша держава на законодавчому рівні визначила свій інтегра-
ційний вектор європейським. У вересні 2014 року Верховна Рада 
України та Європарламент синхронно ратифікували Угоду про 
асоціацію України та Євросоюзу. За відповідне рішення проголо-
сувало 355 народних депутатів України, а у Страсбурзі за нього 
проголосувало 535 євродепутатів. 

Слід зауважити, що такий вибір як політичних еліт, так і 
народної більшості, що стоїть за ними, зумовлений, у тому числі, й 
економічними мотивами. У цьому контексті доцільною здається 
аналогія з пірамідою А. Маслоу, в якій першочергові потреби 
домінують в ієрархічному контексті перед культурними, духов-
ними. Так, інтеграційний вибір українців також спирається не 
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тільки на відчуття цивілізаційної «кровності», а також на цілком 
зрозуміле і просте людське прагнення – вищий рівень добробуту, 
економічні блага, можливості для розвитку поряд з іншими 
властивими європейцям цінностями, такими як свобода, рівність 
перед законом, конкурентність, цінність особи і так далі. 

Утім, на думку Д. Лоуенталя, протягом усього часу свого 
існування Європа завжди більшою мірою становила ментальну, 
аніж географічну чи соціальну конструкцію [12, c. 314]. І тут 
напрошується ще одна аналогія – на цей раз порівняння структури 
мотивів зовнішньополітичних пошуків (економічні, культурні) зі 
структурою людської свідомості за Фройдом (свідоме, підсвідоме 
або раціональне та ірраціональне). У цьому контексті на підсвідо-
мому, більш глибокому та архаїчному рівні все-таки знаходяться 
ментальні зв’язки. А, як відомо, ірраціональні мотиви часто 
бувають набагато сильнішими за раціональні. Відповідно – пробле-
ма ідентифікації себе з європейцями в українському суспільстві і 
досі стоїть гостро. Доказом цього наочно виступають ті події, які 
відбуваються в країні сьогодні (анексія Криму, сепаратистські рухи 
на Сході України, які потягли за собою виснажливі воєнні дії та 
людські, економічні і політичні втрати). 

Отже, проблема утвердження України як самобутньої, само-
стійної, незалежної суверенної держави та рівноправного учасника 
міжнародних відносин, визначення власних ролі та місця України в 
політико-культурному просторі та системі міжнародних відносин 
безпосередньо пов’язана із формуванням її зовнішньополітичної 
ідентичності. 

У свою чергу, для стабілізації політичного процесу, а також 
активізації політико-економічного розвитку українським антрепрене-
рам необхідно враховувати як зовнішні, так і внутрішні інтеграційні 
мотиви, реалізуючи політику формування та консолідації політичної 
нації, а також подолання явища фрагментарної зовнішньополітичної 
ідентичності громадян України. 
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Віктор Пащенко 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
СТРУКТУРИ ВЛАДИ  

В МІСЬКИХ СПІЛЬНОТАХ В УКРАЇНІ 
 

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних 
засад дослідження структури влади в міських спільнотах. 
Описуються основні риси концепції «міських політичних режимів». 
Визначаються відмінності міських політичних режимів в україн-
ських містах, зумовлені специфікою політичних інститутів і 
традицій вітчизняного самоврядування та виборчого процесу. 

Ключові слова: структура влади в міських спільнотах, 
місцеве самоврядування, міський політичний режим, коаліція 
зростання, міська рада. 

Pashchenko V.Particularities of the power structure researchin 
urban communities in Ukraine. The article is devoted to defining the 
theoretical and methodological principles of the power structure 
research in urban communities. It describes the main features of the 
concept of «urban political regimes».The differences between urban 
political regimes in Ukrainian cities are identified due to specific 
political institutions and traditions of national governments and the 
electoral process. 

Key words: power structure in urban communities, local 
government, urban political regime, growth coalition, the сity сouncil. 

 
Дослідження муніципального чи місцевого рівня влади в 

України переважно зосереджуються на вивченні формальних 
структур управління, таких як ради місцевих депутатів, міські 
голови, виконкоми тощо. Такі дослідження розглядають місцевий 
політичний процес як реалізацію посадовими особами повноважень 
місцевого самоврядування і мають важливе значення, хоча й не 
розкривають деякі важливі аспекти формування місцевої політики. 
Фактично вони описують інституційний дизайн, у рамках якого 
формується місцева політика, проте він не завжди відповідає 
конфігурації владних акторів, що склалася в кожному окремому 
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місті і не дає вичерпної відповіді на питання про структуру 
розподілу влади в міській спільноті. Іншу концептуальну рамку для 
досліджень місцевої політики ми можемо знайти в рамках «com-
munity power studies» (дослідження влади в спільнотах) [1, с.11]. Цей 
напрям досліджень на початку ХХ століття зародився в США і 
суттєво відрізняється в методологічному плані від традиційних для 
української політології досліджень місцевого самоврядування, 
оскільки базується на поєднанні репутаційного, позиційного методів 
та методу аналізу рішень і дозволяє розглядати як владних акторів у 
містах не тільки посадовців, але й ключові групи інтересів тощо. Як 
наслідок, предмет досліджень «community power studies» включає 
більшу множину соціально-політичних процесів на місцевому рівні, 
ніж традиційні дослідження місцевого самоврядування, і потенційно 
має кращі описові та пояснювальні можливості. Україна протягом 
2015 року буде переживати процеси децентралізації, посилення 
позицій місцевого самоврядування шляхом передачі йому нових 
повноважень, перерозподілу бюджетних потоків тощо. Говорити 
про це з упевненістю можна, зважаючи на відповідні положення в 
програмах переможців президентських та парламентських виборів 
та коаліційній угоді, укладеній парламентською більшістю. Відмова 
від цих зобов’язань буде ударом по політичній репутації партій та 
окремих політиків, якої вони будуть уникати, зважаючи на 
проведення чергових виборів до місцевих органів влади в 2015 році. 
Тому вірогідність проведення децентралізації в країні слід вважати 
дуже високою, і це змушує нас шукати нові шляхи дослідження 
місцевого рівня влади, які нададуть нам змогу отримати релевантні 
дані про акторів на місцевому рівні влади. Отже, набуває особливої 
актуальності досвід досліджень, накопичений у рамках «community 
power studies» (досліджень влади в спільнотах), можливості та 
обмеження його застосування в українських умовах, які і будуть 
метою дослідження нашої статті. 

Першовідкривачем досліджень структури влади в спільнотах 
на пострадянському просторі був російський політолог В. Лєдяєв. 
У його численних статтях і ґрунтовній монографії «Соціологія 
влади. Теорія і досвід емпіричного дослідження влади в міських 
спільнотах» [1] вичерпно викладено основні етапи, головні резуль-
тати та методологію американських та європейських досліджень 
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влади на рівні міст. Особливістю, яка відрізняє як російські, так і 
українські дослідження в цьому напрямі, є те, що праці методоло-
гічного характеру передують власне емпіричним описам структури 
влади в конкретних містах. У США, навпаки, ці дослідження 
почалися з емпіричного аналізу Робертом та Хеленою Лінд струк-
тури розподілу влади в міській спільноті Мідлтауна, що було 
проведено ще в 1920-х і 1930-х роках. Відомим і популярним цей 
напрям досліджень став після публікації результатів знову ж таки 
емпіричних досліджень структури розподілу влади в міській 
спільноті Атланти (Флойд Хантер), Нью-Хейвена (Роберт Даль), 
Еджвуда та Рівер’ю (Роберт Престус) та інших. Згодом дослідники 
почали розширювати кількість міст, що обиралися для аналізу. 
Наприклад, Роберт Еггер, Даніель Голдріх та Берт Свенсон 
вивчали політичний процес у чотирьох містах на Північному 
Заході та Південному сході США, Делберт Міллер перший 
здійснив компаративне дослідження американського та європей-
ського міст (Сіетла та Брістоля). Тобто спочатку вчені проводили 
емпіричні дослідження на базі одного з міст, бажаного невеликого, 
намагаючись потім екстраполювати висновки як на решту міст, так 
і на загальнонаціональний політичний процес, і лише згодом 
з’явилися спроби узагальнення їх результатів, наприклад, у роботі 
Нельсона Полсбі «Влада в спільнотах та політична теорія» [2].  

У Росії, як ми бачимо, процес був зворотним. Спочатку 
з’явилися праці методологічного характеру, які аналізували 
засади та основні здобутки досліджень структури влади на рівні 
міст в американській та європейській політології В. Лєдяєва [3], 
Д. Тева [4], В. Гельмана [5], а згодом дослідження структури 
влади в конкретних російських містах – Санкт-Петербурзі (той же 
Д. Тев та А. Дука [6; 7]), Калінінграді (Д. Тев [8]), Пермі (Н. Бо-
рисова [9]) тощо. Подібна ситуація була викликана необхідністю 
попередньої популяризації подібних досліджень, особливо цьому 
сприяли праці В. Лєдяєва, та адаптації їх методології до умов 
російського політичного процесу, яка, втім, не закінчилася, і в 
кожному з прикладів емпіричного дослідження місцевої влади 
містяться важливі та цікаві методологічні знахідки. 

У рамках української політології, за аналогією з російською, 
поки що не завершився перший етап – популяризації та адаптації. 
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Фактично він тільки починається, про що свідчить обмежена 
кількість публікацій на цю тему. У першу чергу слід згадати 
захищену в 2014 році кандидатську дисертацію П. Левчука на тему 
«Коаліції зростання як суб’єкт владних відносин в умовах 
локального політичного режиму» та його 12 публікацій, а також 
поодинокі публікації Я. Балановського «Теоретико-методологіч-
ний потенціал концепції міських політичних коаліцій (режимів)», 
О. Мазура «Теоретико-прикладні аспекти дослідження політичних 
режимів на локальному рівні» та С. Рибалки «Регіональний полі-
тичний процес: параметри дослідження» і «Дослідження владних 
структур місцевого самоврядування: репутаційний та проблемний 
підходи». Відсутність монографій, поодинокі випадки наукових 
публікацій, відсутність емпіричних досліджень політичного 
процесу в конкретних містах підтверджує висновок про незавер-
шеність першого етапу досліджень структури влади на рівні міст в 
українській політології. 

Як можна зрозуміти навіть з самих назв наукових статей 
українських дослідників, вони стосуються передусім теоретико-
методологічної бази подібних досліджень. Це цілком виправдано, 
зважаючи на особливості українського політичного процесу та 
інституційного дизайну муніципальної влади. Ми можемо посила-
тися не тільки на російський досвід, але й частково на європейський. 
Наприклад, поширення «community power studies» (дослідження 
влади в спільнотах) в Європі почалося лише за результатами появи 
концепції «міських політичних режимів» (urban political regimes) і 
показало «певні відмінності міських політичних режимів в 
європейських містах, зумовлені специфікою політичних інститутів і 
традицій в європейській міській політиці» [10, с.108]. Відмінності, 
що були виявлені емпіричним шляхом, полягають у: 1) значимішій 
ролі міських політико-адміністративних еліт (внаслідок більшої 
централізації системи державного управління); 2) наявності сильних 
політичних партій; 3) меншій політичній мобілізованості бізнесу 
[10, с.108]. Відмінності «міських політичних режимів» в українських 
містах ще чекають свого визначення шляхом емпіричних 
досліджень, а поки що ж ми маємо зосередитися на тому, що може 
бути визначене за допомогою теоретичних інструментів. Наприклад, 
говорячи про український контекст, по кожному з цих критеріїв 
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можна дійти наступних висновків: 1) українському політичному 
процесу також притаманна значима роль міських політико-адмі-
ністративних еліт; 2) наявність сильних політичних партій; 3) значна 
політична мобілізованість бізнесу (що відрізняє нас від європейської 
практики). 

Кожен з українських дослідників, вивчаючи структуру влади на 
рівні міст, визнає найбільш корисними та адекватними українським 
умовам дві концепції – «міського політичного режиму» та «машин 
зростання». О. Мазур вважає, що концепція «міських політичних 
режимів» «стала на сьогодні найбільш популярним теоретичним 
інструментом вивчення влади в соціальних спільнотах, що набула 
значного поширення в Європі, у тому числі і в постсоціалістичних 
країнах» [10, с.107]. Тому саме цю концепцію ми розглянемо більш 
детально і визначимо можливості її застосування в українських 
умовах. 

Появу цієї концепції пов’язують з працею Кларенса Стоуна 
«Режимна політика: правління в Атланті, 1946–1988», у якій були 
описані її ключові положення. В його трактуванні політичний 
режим – це коаліція акторів, що мають доступ до інституціо-
нальних ресурсів і здійснюють управління спільнотою. Це не 
коаліція, утворена виборчими посадовцями чи партіями в рамках 
органів влади, наприклад, у рамках міської ради. Стоун намагався 
відійти від такого «вузького» погляду і звернути увагу на акторів, 
що репрезентують не тільки публічну (державну), але й приватну 
сферу життя. Міський політичний режим припускає широкий 
спектр взаємодій; у ньому немає очевидної субординації, і 
найважливішу роль відіграють саме неформальні зв’язки, що 
забезпечують ефективність взаємодії акторів і міцність режиму  
[11, с.35]. Стоун говорить про термін «режим» в цьому контексті, 
що він «є означенням неформальних домовленостей, що оточують 
і доповнюють формальну роботу урядової влади» [13, с.3]. Щодо 
українського контексту подібних досліджень, то, аналізуючи 
структуру влади в містах, слід брати до уваги не тільки органи 
влади, але й основні групи інтересів, фінансово-промислові групи 
тощо. Як показує практика, мінімальним рівнем аналізу нефор-
мальних взаємодій має бути дослідження регіональної партійної 
системи. Актуальності цей рівень аналізу набув починаючи з  
2006-го року і причиною став перехід на пропорційну систему 
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виборів депутатів місцевих рад. Наприклад, у Дніпропетровську за 
підсумками виборів 2006 року до міської ради пройшли вісім 
партій – Блок Лазаренка (17 депутатів), Блок Наталії Вітренко 
«Народна опозиція» (9 депутатів), Партія регіонів (45 депутатів), 
КПУ (7 депутатів), Опозиційний блок «НЕ ТАК!», Блок Юлії 
Тимошенко (21 депутат), «Народний Союз «Наша Україна»  
(8 депутатів), «Віче» (6 депутатів). Переможцем виборів міського 
голови вкотре став І. Куліченко, який обіймав цю посаду з  
2000 року. Саме він був конструктором «міського політичного 
режиму» в попередні роки, оскільки міська рада, яку обирали в 
мажоритарних округах, була дисперсна і розсіяна. Відсутність 
партійної ієрархії і керованих фракцій вела до того, що саме фігура 
мера була інтегруючою для депутатів різної політичної орієнтації і 
виступала основою «міського політичного режиму». Натомість 
після 2006 року особливої актуальності набули посади очільників 
політичних партій. У міській раді було утворено коаліцію 
депутатських фракцій «Рідний Дніпропетровськ», в яку увійшли: 
Партія регіонів, Блок Лазаренка, Блок Наталії Вітренко «Народна 
опозиція», КПУ й Опозиційного блоку «НЕ ТАК!». Коаліція 
нараховувала 84 депутати з 120, обраних у Дніпропетровську 
міську раду. Покладаючись на свою роль позапартійного центру 
впливу і головного організатора «міського політичного режиму», 
чинний мер не потурбувався про утворення «іменного блоку», 
який би міг у рамках виборчої кампанії викликати нападки 
конкурентів, що вплинули б і на імідж самого мера, але про-
рахувався наслідками виборів. У підсумку утворена коаліція була 
фактично антимерська. Фактично «міський політичний режим» 
Дніпропетровська в 2006–2010 роках було вибудовано довкола 
голови депутатської фракції Блоку Лазаренка Загіда Краснова 
(одночасно депутата міської ради Дніпропетровська) та голови 
Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів, народного 
депутата України Олега Царьова. Визначити це для стороннього 
спостерігача можливо лише з широким залученням репутаційного 
методу. Для нас головними мають бути не конкретні висновки 
щодо персоналій «міського політичного режиму» Дніпро-
петровська, а необхідність врахування посад голів місцевих 
партійних організацій та голів фракцій, визначаючи структури 
влади в містах.  
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Стоун та його послідовники в дослідженнях «міських полі-
тичних режимів» виходять з того, що як публічні (муніципальна 
влада), так і приватні актори зацікавлені в кооперації, оскільки 
кожна з груп зацікавлена в ресурсах, що перебувають у розпоря-
дженні свого контрагента (інституційні/матеріальні). Проте така 
зацікавленість не означає автоматичної кооперації, навпаки, це 
своєрідний виклик, з яким актори повинні впоратись. На думку 
Стоуна, основними передумовами, які зумовлюють домінування 
кооперації акторів в американських містах, є те що: «1) співробіт-
ництво через інституціоналізовані риси відбувається різною мірою, 
однак далеко не автоматично; 2) співробітництво більшою мірою 
сприяє загальному зростанню, незважаючи на ті чи інші умови, ніж 
інші форми взаємодії» [12, с.8]. В Україні ці передумови мають 
менше значення, оскільки оцінка діяльності влади виборцями 
меншою мірою залежить від загального зростання міста (яке вира-
жається у створенні нових робочих місць, покращенні податкової 
бази і розвитку міських сервісів та інфраструктури в цілому не 
тільки за рахунок бюджету), і частина акторів готова взагалі 
відмовитися від кооперації або нехтуючи можливостями співпраці 
з муніципальною владою або віддаючи перевагу «адміністративній 
корупції» чи взагалі «захопленню держави» (state capture), тобто 
покладаються на свою спроможність «формувати чи впливати на 
формування базових правил гри (включаючи … нормативні пра-
вові акти, рішення) за допомогою приватних платежів публічним 
посадовим особам і політикам» [13, с.7–8]. 

Вірогідність кооперації в Україні є меншою, тобто при спробах 
дослідження структури влади в кожному конкретному місті, 
залежно від наявності та характеру кооперації, можна говорити про 
утворення/блокування міського політичного режиму як наслідок 
процесу кооперації, про широту режиму (кількість та різноманіт-
ність учасників кооперації) та про ефективність міського політич-
ного режиму (наслідки його існування для міста).  

Утворення «режиму» не є обов’язковим і може бути забло-
кованим акторами. Крім спокуси використання нелегальних і 
незаконних засобів налагодження взаємодії, актори, хоча і є 
зацікавленими в співпраці, проте можуть уникати її через слабкість 
контрагента, недостатнє володіння цими ресурсами. Це не стосу-
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ється муніципальної влади – мера та депутатів міської ради. Вони 
можуть бути слабкими і не володіти достатньою мірою своїми 
ресурсами – владою та можливістю визначати податкову політику, 
розподіляти майно та землю міста і перерозподіляти бюджетні 
кошти. Це можливо за умови конфлікту по лінії мер – міська рада 
або конфлікту в рамках самої ради, що блокує прийняття нею 
рішень. Але така ситуація буде тимчасовою, оскільки приватні 
актори, зацікавлені в змінах податкової політики, доступу до майна 
чи землі, будуть зосереджуватися на підтримці однієї зі сторін 
конфлікту шляхом надання їй додаткових ресурсів або стиму-
лювати переобрання однієї зі сторін конфлікту.  

Водночас самі політико-адміністративні актори можуть 
відмовлятися від формування «міського політичного режиму» саме з 
огляду на слабкість своїх можливих контрагентів або невідповід-
ність їх ресурсів вимогам. Наприклад: 1) економічні актори, які 
володіють фінансовими та матеріальними ресурсами – інфраструк-
турні об’єкти, земля, виробничі потужності не завжди були учасни-
ками кооперації з муніципальною, тому що з’явилися в Україні 
лише за результатами широкої приватизації тощо; 2) громадянські 
інституції, наприклад, численні НУО, профспілки, університети, 
місцева преса володіють таким ресурсом, як здатність мобілізувати 
широкі верстви населення на підтримку або неприйняття певних 
політичних рішень; 3) політичні інститути володіють таким ресур-
сом, як можливість агрегування та артикуляції суспільних вимог, 
каналізація протестних настроїв, підтримка реалізації публічно 
розробленого плану дій. 

Кооперація з муніципальною владою усіх трьох можливих типів 
акторів створює передумови для побудови широкого «міського 
політичного режиму», що контролюватиме різні типи ресурсу та 
матиме загальну здатність до сталого розвитку та реалізації довго-
строкових цілей. Хоч це і не гарантує обов’язкового досягнення 
розвитку міста, яке залежить також від ефективності муніципального 
керівництва, професіоналізму чиновників, можливому конфлікту 
приватних інтересів, браку ресурсів тощо.  

Дослідження «режимів» в Україні може проводитися з 
різними методиками отримання емпіричної інформації. Наприклад, 
«репутаційний» метод може допомогти у зборі інформації про його 
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склад, метод аналізу рішень може дати уявлення про роль тієї чи 
іншої групи інтересів у рамках «режиму» та програму його 
діяльності. В контексті використання методу аналізу рішень 
важливо розглянути таке поняття, як «порядок денний».  

Кожен режим має власний «порядок денний», який виражає 
певний компроміс щодо міської політики і може бути проаналізо-
ваний за допомогою дослідження офіційних документів міської 
ради, заяв та інтерв’ю керівників міста. Показниками того, на що 
орієнтований «режим», можуть бути рішення щодо видатків 
доходів міського бюджету, приватизації міського майна чи землі 
тощо. С. Рибалка в цьому контексті говорить про «наслідки 
діяльності «коаліцій зростання». Наприклад, рішення про перегляд 
маршрутів руху громадського транспорту («маршруток»), яке 
часто ухвалюється новообраними міськими радами, говорить нам 
про присутність у складі «режиму» потужного «транспортного» 
лобі, яке, таким чином, забезпечує перерозподіл ринку перевезень, 
оскільки розробка нової схеми руху громадського транспорту 
традиційно супроводжується проведенням нових конкурсів на 
право перевезення пасажирів, які дають змогу членам «режиму» 
закріпитися в цьому секторі міського господарства.  

Прикладом орієнтації на метод аналізу рішень можуть бути 
дослідження Роберта Даля, які були сконцентровані на виділенні 
інституційних сфер, що мають найбільше значення для життя 
соціальної спільноти, а потім на розгляді сукупності політичних 
рішень, що характеризують розклад сил у цих сферах (згодом метод 
було названо «проблемним»). У ідеалі слід розглянути максимально 
широкий спектр сфер, в яких ухвалюються рішення міською 
владою, проте опрацювання такого величезного масиву інформації 
значно ускладнює дослідження і збільшує час його проведення. 
Тому Даль обмежувався трьома сферами – реконструкцією міста 
(ремонтом інфраструктури), освітою і призначенням на посади. 
Підставами вибору саме цих сфер були чотири критерії: 1) кількість 
людей, на яких вплинуло рішення; 2) характер отриманих від нього 
вигод; 3) повнота поширення цих вигод; 4) ступінь впливу рішення 
на наявні форми і механізми розподілу ресурсів [14, c. 36–37]. Якщо 
говорити про українську практику, то сфера освіти має бути 
виведена з-поміж трьох найважливіших сфер для аналізу і її місце 
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повинні посісти або земельні питання, або сфера надання житлово-
комунальних послуг. 

Позиційний метод аналізу «міських політичних режимів» 
також може бути ефективно використаний в умовах українського 
політичного процесу в разі його належної адаптації, яка має 
полягати у розширенні переліку «позицій» (посад), що піддаються 
аналізу. Крім посад мера, його заступників, секретаря міської ради, 
голів фракцій та депутатів міських рад необхідно аналізувати 
також й інші позиції. Як ми вище говорили, до них мають входити 
посади керівників партійних організацій. Проте, до прикладу, 
політична ситуація в Дніпропетровську протягом 1998–2002 рр. 
може бути адекватно охарактеризована тільки з залученням до 
аналізу посад керівників інших органів влади.  

Особливістю «політичного режиму» Дніпропетровська за 
підсумками виборів 1998 року та перевиборів мера 2000 року 
було посилення політико-адміністративної складової «режиму». 
В. Гельман вважає, що функціонування локального режиму 
здійснюється під впливом декількох факторів: 

1) зовнішні по відношенню до режиму структурні характе-
ристики; 

2) політичні можливості, які визначають політичне й інститу-
ційне середовище режиму та задають стимули для акторів; 

3) механізми політико-економічного управління, що здійсню-
ються на вищих рівнях влади засобами політичного курсу [5].  

Щодо «політичних режимів» в Україні, то перший пункт, 
зокрема така характеристика, як стосунки з центральною, обласною 
владою та місцевими партійними осередками, переважно превалю-
вав до початку пропорційних виборів. Наприклад, для мера 
Дніпропетровська Президент-«земляк» Л. Кучма був запорукою 
панівного становища, адже надавав йому надзвичайно цінний 
адміністративний ресурс. Обраний в 2000 році мером І. Куліченко 
як додатковий адміністративний ресурс міг використовувати також 
свого попередника та керівника М. Швеця, призначеного на посаду 
голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та ще 
одного «земляка» Прем’єр-міністра В. Пустовойтенка. Такий 
адміністративний ресурс зумовив домінуюче становище мера в 
тодішньому «міському політичному режимі» Дніпропетровська. 
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Цьому також сприяли: мажоритарна виборча система, яка дозволила 
провести до міської ради значну кількість чиновників та керівників 
бюджетних підприємств, відсутність потужних партій. Завдяки 
цьому було сформовано клієнтелістський режим (типологія Гаетано-
Лоулесса) або режим сервісу (типологія Стоуна). 

Висновки. Дослідження структури влади в міських спільнотах 
наразі переживає в Україні перший етап свого становлення – 
популяризацію та адаптацію до українських умов, що зумовлені 
специфікою політичних та партійних інститутів в Україні, 
наприклад, високою значимістю «адміністративного ресурсу» для 
зростання ролі міського голови. Оптимальною для аналізу 
структури влади в міських спільнотах слід назвати концепцію 
«міського політичного режиму», яка дає змогу описати і розкрити 
не тільки формальні, але й неформальні відносини за умови 
дослідження регіональної партійної системи. Головними 
особливостями дослідження цього рівня влади в Україні слід 
назвати необхідність врахування для описання місцевих 
політичних режимів посад голів місцевих партійних організацій 
та голів фракцій. 
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Ігор Гербут 
 

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ В АСПЕКТІ ІНТЕРЕСІВ 
ОПОЗИЦІЙНИХ ПАРТІЙ ТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ 

ПАРЛАМЕНТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Стаття присвячена дослідженню впливу різних типів 
виборчих систем на можливості опозиційних партій виграти 
вибори до Верховної Ради Україні. Було розглянуто виборчі 
правила в аспекті забезпечення репрезентації інтересів виборців в 
українському парламенті.  

Ключові слова: виборча система, парламентські вибори, 
опозиційна партія, електорат. 

Gerbut I. Electoral systems in the aspect of the interests of the 
opposition parties and the representatior of the Parliament of Ukraine. 
The article is devoted to the influence of different types of electoral 
systems on the ability of opposition parties to win the elections to the 
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Verkhovna Rada of Ukraine. Election rules were considered in the aspect 
of ensuring the representation of the interests of the voters in the 
Ukrainian Parliament. 

Key words: electoral system, parliamentary elections, opposition 
party, electorate. 

 
Досвід сучасної України доводить, що зміна влади революцій-

ним шляхом може призвести до негативних наслідків − глибокої 
політичної та соціально-економічної кризи. Одним із шляхів 
уникнення суспільних потрясінь у будь-якій державі є забезпе-
чення доступу до прийняття політичних рішень представників 
різних соціальних груп, зокрема, опозиційно налаштованих до 
влади. З огляду на це варто провести політологічний аналіз різних 
типів виборчих систем в аспекті їх впливу на шанси опозиційних 
політичних партій виграти парламентські вибори, а також з 
погляду забезпечення реалізації інтересів виборців.  

Сучасні виборчі системи поділяються на мажоритарні, пропор-
ційні та змішані. Кожен тип виборчої системи має свої недоліки та 
переваги, як з точки зору справедливого представництва інтересів 
електорату та впливу на стабільність політичної системи, так і в 
аспекті реалізації інтересів політичних сил, що борються за владу. 

За мажоритарної системи можливі такі випадки:  
- значна частина тих, хто голосував, не представлена в 

парламенті; 
- партія (кандидат), що набрала (набрав) меншу кількість 

голосів, ніж конкурент, отримує більше місць у парламенті;  
- лідер держави не представляє інтереси більшості виборців [1]. 
Для того, щоб забезпечити достатній рівень репрезентативності 

обраних осіб, у деяких країнах встановлюється необхідний кворум, 
дотримання якого є необхідною умовою визнання виборів дійсними. 
Цей кворум може мати дві форми: 1) мінімальна кількість голосів 
для кандидата-лідера у відношенні до кількості зареєстрованих 
виборців; 2) досягнення певного відсотка участі виборців.  

У Франції, наприклад, на виборах членів Національних Зборів 
кандидата не визнають обраним у першому турі, якщо за нього 
проголосувало менше ніж 25 % зареєстрованих виборців. На 
парламентських виборах за кандидата, що претендує на перемогу, 
повинні віддати голоси не менше ніж 12,5% зареєстрованих 
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виборців та 10 % від поданих голосів. Для того, щоб відбулися 
парламентські вибори у Литві, необхідна участь 40% виборців. 
Участь у другому турі може бути обмежена двома кандидатами або 
двома списками, що здобули перемогу в першому турі, як, 
наприклад, у Португалії, Австрії, Польщі, Бразилії, Перу [2, с. 95]. 

В Україні парламентські вибори 1994 р. проходили за мажори-
тарною системою абсолютної більшості, причому, для перемоги 
кандидату необхідно було набрати не менше 50% голосів зареєстро-
ваних виборців у першому турі. У разі, якщо кожен кандидат в 
окрузі не отримував зазначеної підтримки, двоє з них (найбільш 
рейтингових) проходили у другій тур. У другому турі також діяв 
принцип абсолютної більшості, однак можливість голосувати проти 
обох кандидатів призвела до того, що у 92 округах ніхто не зміг 
набрати більше половини голосів. Крім того, через занадто низьку 
явку, що згідно із дійсним на той час (від 18 листопада 1993 р.) 
Законом України «Про вибори народних депутатів» повинна була 
становити не менше 50 % від загальної кількості виборців, не 
вдалося обрати народних депутатів ще в 20 округах. 

Унаслідок застосування двотурової системи абсолютної біль-
шості з вимогою дотримання кворуму участі виборців у голосуванні 
та можливістю голосування «проти всіх» Верховна Рада України ІІ 
скликання з самого початку своєї роботи не представляла інтереси 
виборців майже з однієї третини округів. Навіть після проведення 
повторних виборів не всі округи мали своїх представників у 
законодавчому органі [3, с. 97−98]. Притаманна мажоритарній 
системі «втрата» голосів, що були віддані за кандидатів, які не 
перемогли, та недосконалі виборчі правила негативно відобразилися 
на представницькій функції парламенту – інтереси значної частини 
виборців не були представлені. 

Змішана виборча система також не сприяла політичним 
партіям отримати місця у Верховній Раді України, незважаючи на 
те, що їм було дозволено (нарівні з групами виборців, трудовими 
колективами і громадськими організаціями) висувати кандидатів 
у депутати. Внаслідок відсутності впливових і потужних партій 
лише 94 народні депутати були висунуті партіями або виборчими 
блоками: 61 − Комуністичною партією України, 22 − Народним 
Рухом України, 21 − Селянською партією України, 14 − Соціа-
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лістичною партією України, 11 − Українською республіканською 
партією, по 5 − Партією праці і Конгресом українських націо-
налістів. Усього в законодавчий орган України потрапило 178 
представників 15 партій, і цього було недостатньо для партійного 
структурування парламенту [4, с. 8−9]. 

Парламентські вибори до Верховної Ради України 1994 р. 
проходили в умовах становлення нової політичної системи та 
партійної системи зокрема, і опозицією на той час були політичні 
сили правого спрямування. Головними результатами цих виборів 
стала різка зміна значущості правої та лівої груп партій. Завдяки 
активній позиції правих сил здавалося (у першу чергу, їм самим), 
що вони репрезентують більшу частину населення України, а ліві – 
лише незначну маргінальну його частину. Після виборів стало 
зрозумілим, що ліві становлять серйозну політичну силу, а праві 
відчули слабкість своїх позицій. Передвиборча активність правої і 
лівої груп була майже однаковою (595 та 531 кандидат, відпо-
відно), однак кінцеві результати у лівих були кращі − 55 депутатів 
від правих партій проти 120-ти лівих [5]. 

Можливо, пропорційна виборча система була б сприятливі-
шою для опозиційних партій, однак значний вплив на результати 
виборів мали електоральні настрої, які на той час не були 
враховані політиками.  

Мажоритарна система вважається «найбільш співзвучною з 
європейськими культурними традиціями». До її переваг належать:  

- відносна легкість формування уряду та його більша ста-
більність, оскільки вибори, як правило, виграють потужні партії;  

- наявність тісного зв’язку між виборцями та депутатами. 
Дж. Сарторі вважає систему у два тури абсолютної більшості 

однією з найкращих виборчих систем, оскільки вона дозволяє 
виборцям переголосовувати і тим самим сприяє виявленню 
«вторинних» мотивів, якими керуються виборці (особливо, якщо 
у другий тур не пройшов їхній кандидат). Крім того, за такої 
системи, на думку вченого, партії можуть домовлятися й 
обмінюватися округами, що змушує зменшувати свої ідеологічні 
відмінності і поводитися більш помірковано. Однак це можливо 
лише за французької системи, коли у другий тур виходить більше 
двох кандидатів [6, с. 107].  
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Отже, мажоритарна система приводить до зменшення пред-
ставництва малих партій. Закон М. Дюверже стверджує, що 
мажоритарна система абсолютної більшості з голосуванням у один 
тур сприяє встановленню двопартійної системи. Однак суспільні 
протиріччя, які призводять до створення нових політичних партій, 
можуть гальмувати формування двопартійної системи. При цьому, 
як зазначає Г. Кокс, навіть за умов багатопартійної системи 
«стратегічне» голосування буде сприяти двопартійній системі: 
виборці зазвичай вважають, що їхні голоси будуть втрачені, якщо 
не віддати їх на користь потенційного переможця. Крім того, 
мажоритарна система відносної більшості в одномандатних 
округах за характером свого механізму не сприяє представленню 
маленьких партій на окружному рівні [7, с.35−36]. 

Необхідно зазначити, що в посткомуністичних країнах не 
завжди простежується визначена Дюверже залежність між партій-
ною та виборчою системами. Наприклад, Р. Мозер дослідив, що 
закон Дюверже працює в Угорщині та Польщі, але не в Росії та 
Україні. Такі результати вчені пояснюють соціальною неоднорід-
ністю та впливом президентства на партійну систему − сильні 
президенти значно зменшують стимули політичних партій боротися 
за контроль над парламентом чи урядом. Т. Кларк та Дж. Уітрок 
зазначають, що за умови відсутності мотивації у партійних лідерів 
боротися за вплив на роботу законодавчого органу партії та 
незалежні депутати будуть намагатися зберегти своє місце та менше 
думати про перспективи стати частиною правлячої коаліції. 
Внаслідок цього співвідношення загальної кількості партій та 
парламентських партій мало залежить від типу виборчої системи [8]. 

Пропорційна виборча система передбачає розподіл місць у 
парламенті відповідно до частки голосів, яку політична партія 
(виборчий блок політичних партій) здобула на виборах, а тому 
вважається більш справедливою в аспекті волевиявлення виборців, 
ніж мажоритарна. Отже, за пропорційної системи кількість 
виборців, що отримує своїх представників у законодавчому органі, 
більша. Причому спостерігається й ширше представництво різних 
соціальних груп.  

Партійні списки можуть бути закритими, коли виборці 
голосують виключно за загальний список і не мають можливості 
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впливати на розподіл мандатів між кандидатами (Ізраїль, Порту-
галія, Іспанія тощо) і відкритими − виборці віддають голоси за 
конкретних кандидатів зі списку, що визначає порядок їх обрання 
(Чехія, Польща, Австрія, Фінляндія). 

Голосування проходить у багатомандатних округах, причому 
високий рівень пропорційності результатів виборів забезпечується 
великими округами, що сприяє проходженню у парламент навіть 
маленьким партіям [9, с. 8−9]. 

Змішана виборча система поєднує в собі пропорційну та мажо-
ритарну виборчі систем та застосовується в таких країнах, як ФРН, 
Австралія, Італія, у постсоціалістичних країнах, зокрема, в Україні.  

Змішані виборчі системи можуть різнитися залежно від того, 
яким чином поєднані мажоритарна та пропорційна складові. Го-
ловна мета комбінування елементів мажоритарної та пропорційної 
виборчих систем полягає у поєднанні переваг кожної із них та 
нівелюванні їхніх недоліків. Оскільки змішані системи поєднують 
засновані на принципово різних засадах виборчі системи, євро-
пейська правова доктрина розглядає їх як інституційні аномалії, які 
не слід застосовувати в розвинених країнах. Однак необхідно 
зазначити, що за період останньої хвилі демократизації змішані 
системи набули поширення. 

Поєднують мажоритарну та пропорційну частини різними 
способами. Наприклад, у Фінляндії та Іспанії існують як одноман-
датні, так і багатомандатні округи. У посткомуністичних країнах 
практикується поєднання мажоритарної та пропорційної частин за 
принципом «паралельного змішування» [3, с. 76−78]. 

У вересні 1997 р. в Україні був прийнятий новий виборчий 
закон, що передбачав обрання народних депутатів за змішаною 
системою. Парламентські вибори 1998 р. проходили на основі 
незалежного застосування мажоритарної системи відносної 
більшості та пропорційної системи. Застосування в мажоритарній 
складовій принципу відносної більшості пояснюється тим, що 
мажоритарна система абсолютної більшості не виправдала себе в 
українських реаліях.  

Нові правила довели свою ефективність: лише у 6 округах із 
225-ти вибори були визнані такими, що не відбулися, через 
порушення, допущені під час голосування та підрахунку голосів. 
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Однак «втрата голосів» була суттєвою: у середньому за пере-
можця в одномандатних округах голосувало менше 30 % 
виборців, тобто близько 70% голосів не вплинуло на кінцевий 
результат [3, с. 99−100]. 

 Застосування пропорційної складової позитивно вплинуло на 
розвиток партійної системи. До Верховної Ради України ІІІ скли-
кання потрапило 8 партій/блоків, які змогли подолати 4-відсотковий 
бар’єр. Крім того, в багатьох мажоритарних округах здобули пере-
могу кандидати від партій. Таким чином, в українському парламенті 
було створено 8 фракцій, а непартійні кандидати вибороли лише 140 
мандатів [10, с.19−21]. 

Внаслідок парламентських виборів 1998 р. були стабільно 
представлені три ліві та одна права партії. «Тільки ліві партії утво-
рили фракції винятково на партійній основі, інші − орієнтувалися 
на притягнення максимальної кількості депутатів за рахунок 
представників інших партій і позапартійних» [4, с. 10]. 

Якщо б у 1998 р. вибори проходили з 3-відсотковим виборчим 
бар’єром, то до законодавчого органу пройшли б ще й такі партії, 
як Народна аграрна партія України (набрала 3,68 % голосів), 
Партія «Реформи і порядок» (3,13% голосів), Виборчий блок 
партій «Трудова Україна» (Громадянський конгрес України, 
Українська партія справедливості) (3,06 % голосів). Через 4-відсот-
ковий виборчий бар’єр було «втрачено» 25,75% голосів − така 
частка виборців підтримала 22 партії та виборчі блоки партій, що 
не пройшли у парламент [11]. 

Отже, за пропорційної (змішаної) системи на шанси недо-
статньо потужних партій виграти парламентські вибори має вплив 
прохідний бар’єр. Чим вищий рівень виборчого бар’єра, тим 
складніше малим партіям його подолати, а голоси виборців, що 
були віддані за непрохідні партії, втрачаються. Таким чином, 
загороджувальний бар’єр порушує як принцип рівності партій, так 
і принцип рівності виборчого права, рівність голосів виборців. 

У Західній Європі під час проведення виборів на пропорційні й 
основі із застосуванням обмежувального бар’єра в середньому 
втрачається 6 % голосів, тобто лише кожен двадцятий виборець 
голосує за партію, яка не проходить у парламент. Одночасно у 
постсоціалістичних країнах, які застосовують пропорційну виборчу 
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систему, втрати становлять у середньому 17 %, тобто кожен п’ятий 
виборець виявляється не представленим у парламенті. Зазвичай за 
мажоритарної системи втрачається більше голосів, ніж за пропор-
ційної, але значна фрагментованість політичної системи та високий 
рівень загороджувального бар’єра можуть спричинити суттєву 
втрату голосів. Так, у Туреччині на виборах у 2002 р. 10-відсотковий 
бар’єр подолали лише дві партії, а за інші партії, які не змогли 
пройти у парламент, було віддано 46% голосів [2, с. 66−67]. 

 Застосування застережного бар’єра пояснюється необхідністю 
подолання мультипартійності політичного спектра, оскільки після 
краху тоталітарних режимів у посткомуністичних країнах, зокрема 
у Словаччині, Польщі, Україні, виникло безліч політичних партій, 
значна частина яких були і є політично пасивними. Однак про-
владні політичні сили, впевнені у своїх силах, можуть лобіювати 
підвищення рівня прохідного бар’єра, щоб зменшити шанси на 
перемогу опозиційних партій.  

Зважаючи на значну «втрату» голосів на парламентських 
виборах 1998 р. як в одномандатних округах, так і у багатоман-
датному окрузі, можна дійти висновку, що Верховна Рада ІІІ 
скликання недостатньо представляла інтереси виборців. 

Парламентські вибори 2002 р. проходили майже за такими 
самими правилами, як і попередні. Завдяки пропорційній частині 
змішаної виборчої системи партії ставали активними учасниками 
формування представницької влади. В українському парламенті 
було представлено 22 партії, 19 з яких виграли вибори в складі  
3 блоків та 3 − самостійно. Усього виявили бажання змагатися за 
мандати 63 партії (42 у складі 12 блоків та 21 − самостійно). За 
умови застосування не 4-відсоткового, а 3-відсоткового прохідного 
бар’єра до Верховної Ради потрапив би іще виборчий блок 
політичних партій «Блок Наталії Вітренко». За партії та блоки, що 
програли вибори, було віддано 17,96% голосів виборців [12].  

Результати виборів 2002 р. за мажоритарною складовою показа-
ли, що знову (як і в 1998 р.) близько двох третин голосів виборців 
були «втрачені». Це означає, що інтереси значної частина електо-
рату не були представлені депутатами-мажоритарниками [3, с. 101]. 

 Непарламентським партіям, зазвичай, мажоритарна складова 
є менш вигідною, ніж пропорційна. У грудні 2014 р. близько 
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десяти непарламентських опозиційних партій Грузії, де функціонує 
змішана система, об’єдналися з вимогою щодо вилучення з неї 
мажоритарного компонента. Така позиція представників опозиції 
пояснюється тим, що на парламентських виборах 2008 р. на той 
час правляча партія Національний рух здобула перемогу майже на 
всіх мажоритарних округах. І хоча за пропорційною складовою цю 
політичну силу підтримало лише 59 % виборців, завдяки 
мажоритарній частині представники Національного руху зайняли у 
законодавчому органі 79 % місць. На парламентських виборах 
2012 р. кількість голосів, що були віддані за Грузинську мрію та 
Національний рух майже відповідала кількості виборців, що 
проголосували за представників цих партій на мажоритарних 
округах. Однак на місцевих виборах 2014 р. у представницький 
орган Тбілісі правляча партія Грузинська мрія здобула 75 % місць 
саме завдяки мажоритарній частині, оскільки за партійними 
списками партія отримала лише 46 % голосів [13]. 

Що стосується України, то мажоритарна складова також була 
дискредитована щодо чесних «правил гри», що є необхідною 
умовою для перемоги опозиційних партій. На парламентських 
виборах 2002 р., як зазначає Ю. Ключковський, в одномандатних 
округах стали поширеними такі негативні явища, як підкуп 
виборців та «адміністративний ресурс» (протиправне втручання 
органів влади та їх представників у виборчий процес). «За 
пропорційною складовою обиралися кандидати від політичних 
партій та їх блоків, за мажоритарною складовою переважну 
кількість місць отримали формально «незалежні» кандидати, які, 
по суті, були представниками так званої «партії влади» − 
неформальної спільноти прихильників консервації правлячого 
режиму» [3, с. 102−107]. 

 Крім того, так само як і в Грузії, на цих виборах спосте-
рігалася ситуація, коли підтримана Президентом політична сила 
(виборчий блок політичних партій «За єдину Україну») отримала 
більше мандатів завдяки перемозі за правилами мажоритарної 
частини − 35 мандатів було виграно за списками і 86 в одноман-
датних округах [14].  

У 2006 р. вибори до українського законодавчого органу 
вперше проводилися за пропорційною системою із жорсткими 



 

 261 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

виборчими списками (як від партій, так і від виборчих блоків 
партій) із 3-відсотковим прохідним бар’єром. 18,22 % виборців 
проголосувало за партії, які не подолали цей бар’єр. Усього  
79 політичних партій виявили бажання змагатися за депутатські 
мандати: 51 у складі 17 блоків та 28 − самостійно. З них 
парламентськими стало 11 партій: 8 у складі 2 блоків та 3 − 
самостійно [15].  

Те, що політичні сили, що змагалися за мандати, мали доступ 
до ЗМІ, свідчило про демократичні зрушення в суспільстві. Однак 
проблема застосування «адміністративного ресурсу» залишилася, 
внаслідок чого з’явилися численні заяви про фальсифікації та 
вимоги щодо перерахунку голосів − насамперед від тих партій та 
блоків, що не подолали 3-відсотковий бар’єр [4, с.14].  

Отже, хоча нові виборчі правила сприяли формуванню достатньо 
потужних партій, здатних суттєво впливати на політичні процеси, 
застосування «брудних технологій» перешкоджало опозиційним 
силам здобути більше місць у законодавчому органі. Незважаючи на 
це, опозиція виграла значну кількість мандатів (Блок Юлії Тимо-
шенко − 129, Блок «Наша Україна» − 81) [15]. Що ж стосується 
«втрати» голосів виборців, то за пропорційної системи вона була 
значно мешою, ніж за мажоритарної. Отже, Верховна Рада України V 
скликання нарешті представляла інтереси переважної більшості тих, 
хто проголосував − близько 80%. Однак необхідно зазначити, що 
постраждало регіональне представництво − було порушено зв’язок 
між депутатом та його виборцями. 

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2007 р. було 
«втрачено», порівняно з попередніми парламентськими виборами, 
незначну частку голосів − 6,82% (за 3-відсоткового прохідного 
бар’єра). У змаганнях взяли участь 42 партії: 32 у складі 10 блоків 
та 10 − самостійно. У парламент пройшло 16 політичних партій (14 
у складі 3 блоків та 2 – самостійно). Необхідно зазначити, що 
опозиція ще трохи більше зміцнила свої позиції у загальному 
вимірі: Блок Юлії Тимошенко отримав 156 мандатів, Блок 
«Наша Україна − Народна Самооборона» − 72 [16]. 

Напередодні парламентських виборів 2012 р. з ініціативи 
провладної фракції Партії Регіонів було змінено виборче законо-
давство, яким було встановлено змішану систему. У новому Законі 
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України «Про вибори народних депутатів» від 17 листопада 2011 р. 
було прописано, що політичним блокам забороняється брати 
участь у виборах. Крім того, було підвищено виборчий бар’єр з 3% 
до 5%. Ще до виборів експерти висловили думку, що все це 
зроблено для того, щоб перешкодити невеликим опозиційним 
партіям, рейтинги підтримки яких коливаються в межах 3%−5%, 
пройти у Парламент [17].  

Ю. Ключковський, який був на той час народним депутатом 
України, висловив думку, що «запровадження на парламентських 
виборах п’ятивідсоткового прохідного бар’єра призведе до втрати 
половини голосів виборців, які розподілять між собою партії-
переможці» [18]. Однак результати виборів показали, що «втрата» 
голосів не була значною (близько 6,5%), оскільки абсолютна 
більшість виборців підтримала п’ять партій. Усього було зареєстро-
вано 21 партію, причому навіть та партія, яка посіла шосту позицію 
(Партія Наталії Королевської «Україна Вперед!» набрала значно 
менше ніж 3% голосів − 1,58% [19]. Звичайно, основна «втрата» 
голосів відбулася в одномандатних округах. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що інтереси щодо 
реформування виборчого законодавства в опозиційних партій 
можуть не збігатися. Наприклад, потужним опозиційним пар-
тіям, як правило, парламентським, вигідне встановлення 
високого рівня прохідного бар’єра. Так, за Закон «Про вибори 
народних депутатів» (за яким проходили парламентські вибори 
2012 р.) проголосувала й частина опозиції − 62 депутати від 
фракції «Блок Юлії Тимошенко−Батьківщина» і 36 депутатів 
Блоку «Наша Україна−Народна Самооборона», чим викликали 
обурення представників інших опозиційних політичних сил, 
зокрема О. Тягнибока, А. Гриценка, В. Кличка та ін. Хоча, у 
першу чергу, невдоволення було викликане не стільки рівнем 
прохідного бар’єра (як Політична партія «УДАР Віталія Клич-
ка», так і політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 
мали достатній рівень підтримки), скільки іншими нормами, 
зокрема, новим порядком утворення виборчих комісій [20]. 

Нові виборчі правила, за якими проходили парламентські 
вибори 2012 р., в цілому завадили перемозі опозиційних сил. 
Заборона створення виборчих блоків була спрямована насамперед 
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проти Блоку Юлії Тимошенко, що на виборах 2007 р. здобув 156 
мандатів. Внаслідок цих змін політична партія ВО «Батьківщина» 
(фактичний правонаступник блоку), виборола лише 99 мандатів 
разом з мажоритарниками. За пропорційної системи у партії був би 
значно кращий результат − 124 місця. 

На парламентських виборах 2012 р. опозиційні сили отримали 
177 мандатів, а за попереднім виборчим законодавством вони 
отримали б 241 мандат. Отже, внаслідок впровадження змішаної 
виборчої системи опозиційні партії ВО «Свобода», «УДАР» та  
ВО «Батьківщина» втратили 64 мандати. Комуністична партія 
України, яка не була опозиційна до партії влади, втратила, тим не 
менш, половину місць через новий закон «Про вибори народних 
депутатів» [21, с. 196−198]. 

Позачергові парламентські вибори 2014 р. також проходили за 
змішаною системою і з 5-відсотковим прохідним бар’єром. У 
багатомандатному загальнодержавному окрузі з 29 партій до 
Верховної Ради пройшло 6. Якщо на виборах 2012 р. збільшення 
загороджувального бар’єра з 3 % до 5 % не вплинуло на кількість 
партій-переможців, то на позачергових парламентських виборах 
ситуація склалася зовсім інша. Якщо б партіям довелося долати 
лише 3-відсотковий прохідний бар’єр, то парламентськими партіями 
стали б ще чотири − політична партія ВО «Свобода», Комуністична 
партія України, Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» та Полі-
тична партія «Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко). Таким 
чином, багато виборців проголосували за партії, які не пройшли до 
Верховної Ради − 22,5%. Із 198 депутатів, що обиралися в одноман-
датних округах, 103 були висунуті партіями, з яких 87 – «партією 
Президента» та «партією Прем’єр-міністра» [22]. 

Усі виборчі системи призначені забезпечити участь громадян у 
політичному житті країни. Однак між мажоритарною та пропор-
ційною системою існує принципова різниця: якщо перша спрямо-
вана на створення ефективного уряду, то друга − на врахування 
різних суспільних інтересів. Якість представницької демократїї без-
посередньо пов’язана із можливістю доступу представників різних 
соціальних груп до ухвалення політичних рішень. Пропорційна 
система має тенденцію до більш точного представництва різних 
політичних сил. Враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід, 
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можна дійти висновку, що для переважної більшості опозиційних 
партій в Україні вигідною є пропорційна виборча система. Однак 
надмірна фрагментація законодавчого органу буде негативно 
впливати на ефективність його роботи. Для забезпечення стабільної 
більшості у парламентах застосовується прохідний бар’єр, рівень 
якого необхідно обирати з певною обережністю. Зважаючи на 
велику кількість партій, що беруть участь у виборах до Верховної 
Ради України, для створення ефективної більшості доцільно було б 
застосовувати достатньо високий прохідний бар’єр, який дозволив 
би пройти лише потужним партіям. Однак при цьому сама сутність 
пропорційного представництва буде спотворена. Таким чином, в 
українських реаліях, на нашу думку, 3-відсотковий виборчий бар’єр 
убезпечить як від значної втрати голосів, так і від глибокої 
фрагментації парламенту. 

Необхідно зазначити, що «закриті списки» зумовлюють втрату 
зв’язку між депутатом та його виборцями, тобто нівелюється як 
регіональне представництво, так і право виборця давати оцінку 
особистим якостям кандидатів. Пропорційна система з відкритими 
списками дозволяє виборцям більшою мірою впливати на фор-
мування депутатського корпусу − голосувати не лише за партію, а 
й змінювати розташування кандидатів у списку. Тому необхідно 
проводити реформування виборчого законодавства, враховуючи, 
зокрема, інтереси опозиційних партій та виборців, що буде сприяти 
забезпеченню стабільності політичної системи України.  
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ВПЛИВ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ  
НА ГЕНДЕРНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО  
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ 

 
Статтю присвячено дослідженню впливу різних виборчих 

правил на гендерний склад депутатського корпусу Верховної Ради 
України. Було встановлено, що найкращим механізмом збільшення 
частки жінок у парламенті є поєднання пропорційної виборчої 
системи з гендерними квотами. 

Ключові слова: гендерне представництво, парламент, виборча 
система, парламентські вибори.. 

Gerbut N. The Impact of electoral systems on gender 
representation in the Verkhovna Rada of Ukraine.The article is 
devoted to the influence of different electoral rules on the gender 
composition of the deputies of the Verkhovna Rada of Ukraine. It was 
determined that the best mechanism to increase the proportion of 
women in Parliament is the combining of the proportional electoral 
system with the gender quotas. 

Key words: gender representation, Parliament, electoral system, 
parliamentary elections. 

 
Незважаючи на законодавчо закріплені рівні виборчі права 

як для чоловіків, так і для жінок, у Верховній Раді України  
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(I – VII скликань) рівень представництва жінок був стабільно 
низьким. За інформацією міжнародної організації Inter-
Parliamentary Union станом на лютий 2014 р. Україна займає 
121-ше місце серед 147 країн світу за часткою депутатів 
жіночої статі в парламентах, що є найгіршим показником серед 
європейських країн [1]. 

Одним з головних показників гендерної рівності є ступінь 
залучення жінок до політичного життя, зокрема, до ухвалення 
політичних рішень. У Пекінській платформі 1995 р. було чітко 
вказано, що невід’ємною складовою визнання прав жінок є 
дотримання паритетності у процесі ухвалення рішень. Гендерне 
рівноправ’я у політичній сфері буде сприяти повноцінній 
репрезентації інтересів жінок, що є необхідною умовою розвитку 
демократії та легітимації влади [2]. Проведення ґрунтовного 
аналізу факторів, що впливають на гендерне представництво в 
українському парламенті, зокрема, виборчої системи, дозволить 
визначити ефективні шляхи подолання гендерної асиметрії 
депутатського корпусу. 

За роки незалежності в Україні пройшли апробацію практично 
всі класичні виборчі системи − мажоритарна, змішана і пропор-
ційна. Це дає змогу провести компаративний аналіз впливу різних 
виборчих систем на представництво жінок у Верховній Раді 
України. 

Останні роки існування Радянського Союзу відзначалися 
достатньо високим рівнем присутності жінок у Верховній Раді СРСР 
завдяки існуванню бюрократичної разнарядки щодо висування 
жінок у вигляді 30-відсоткової квоти. Наприклад, у 1984 р. до 
вищого законодавчого органу СРСР було обрано 492 жінки, що 
становило 33 % від загальної кількості депутатів [3, c. 13]. 

З виборами до Верховної Ради УРСР була схожа ситуація. 
Наприклад, серед загальної кількості депутатів ВР УРСР XI 
скликання (1985 – 1990 рр.) частка жінок (за підрахунками автора) 
становила 36,5 % [4], але очевидно, що депутати як жіночої, так і 
чоловічої статі за радянських часів призначалися, а процедура 
виборів була формальною.  

 У березні 1990 р. відбулися вибори до Верховної Ради УРСР 
за виборчим законом 1989 р., який був більш демократичним, 
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порівняно із аналогічним законом 1988 р., оскільки надавав змогу 
провести прямі вибори без інституту «депутатів від громадських 
організацій» та «окружних передвиборчих зборів». Вибори про-
водилися за мажоритарною системою: для перемоги у першому 
турі кандидату потрібно було набрати більше половини голосів 
(абсолютну більшість), а у другому, в який виходили тільки два 
кандидати – відносну більшість [5, с. 46]. 

Унаслідок парламентських виборів 1990 р. до Верховної Ради 
увійшло лише 11 жінок (5 було обрано на платформі Народного 
Руху і 6 – від Комуністичної партії України), що становило 2,5 %. 
Це був результат реальної політичної боротьби за право отримати 
мандат, для повноцінної участі в якій жінкам не вистачало 
політичного досвіду [6, с. 82].  

Гендерні стереотипи, що притаманні не лише українському 
суспільству, також негативно впливали на жіноче представництво. 
За даними Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН 
України понад 40 % українців переконані, що недопредставленість 
жінок у виборних органах влади зумовлена наявністю суспільного 
стереотипу, «що політика – це не жіноча справа». Наприклад, у 
2007 р. лише 60 % громадян готові були бачити в ролі парламен-
таріїв представників обох статей. Майже 30 % респондентів, майже 
половина з яких жінки, висловилися на користь депутатів-
чоловіків [7, с. 41]. 

Можна припустити, що на початку 1990-х років частина 
прихильників політиків чоловічої статі була ще більшою, оскільки 
в радянській Україні (так само, як і в інших республіках СРСР) 
державним управлінням займалися (за рідкісним винятком) лише 
чоловіки. 

Українські експерти і політики − Н. Богашева і  
Ю. Ключковський − дуже критично оцінили виборчі правила, за 
якими проходили вибори у Верховну Раду України у 1994 р. 
Крім того що виборчий закон 1993 р. був відверто 
«антипартійним», оскільки значно ускладнював висування 
кандидатів від партій порівняно з іншими суб’єктами номінації 
кандидатів (громадян та трудових колективів), він також 
передбачав вибори за двотуровою мажоритарною системою 
абсолютної більшості [5, с. 44]. 
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Недосконалість правил, за якими проводилися парламентські 
вибори 1994 р., мала негативні наслідки для жіночого 
представництва − у Верховній Раді України II скликання частка 
жінок-депутатів становила лише 5,7 % [8, с. 4]. 

 Гендерні стереотипи суспільства, відсутність достатнього 
політичного досвіду, що складно було отримати за радянських 
часів, відсутність фінансових ресурсів та соціальних зв’язків не 
давали можливості жінкам нарівні конкурувати з чоловіками в 
мажоритарних округах та ще й за умов абсолютної більшості.  

Зарубіжний досвід доводить, що політичні партії найбільше 
сприяють розвитку жіночого політичного лідерства та просуванню 
жінок на високі політичні посади. Президент Національного 
демократичного інституту (НДІ) США КенУоллак зазначає, що 
політичні партії є основним механізмом забезпечення доступу 
жінок до політичних виборних посад, причому велике значення 
для рівня репрезентації жінок має партійна структура, політика, 
діяльність і партійні цінності [9, с. 7]. 

У березні 2012 р. Міжнародний інститут демократії і сприяння 
виборам (International IDEA) провів у Нью-Йорку круглий стіл з 
питань щодо діяльності політичних партій у напрямі забезпечення 
гендерної рівності. Внаслідок роботи круглого столу було зробле-
но висновок, що багато партій озвучують свої наміри сприяти 
утвердженню гендерної рівності, але часто не виконують їх, 
оскільки ці питання не внесені до партійних документів [10]. 

Звичайно, що у період становлення партійної системи партії в 
Україні взагалі не порушували гендерне питання, а тому українські 
жінки жодною мірою не могли розраховувати на їхню підтримку. 

Причому, традиційні погляди, що склалися стосовно основного 
призначення жінки в українському суспільстві як матері та домо-
господарки, зумовлювали занижену самооцінку жінок щодо їхньої 
можливості брати активну участь у політичному житті країни. На 
той час українським жінкам не вистачало прикладу для насліду-
вання, зокрема, ефекту символічного представництва, яке вперше 
виокремила американська дослідниця Х. Піткін у своїй фундамен-
тальній роботі 1967 р. «Концепція представництва» («The Concept of 
Representation»). На її думку, символічне представництво пов’язане 
із відчуттям тих, кого репрезентують щодо справедливого та 
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ефективного представлення їхніх інтересів [11, с. 408.]. Інші 
дослідники, зокрема, Л. Еткесон та Н. Карілло розширили сутність 
символічного представництва, стверджуючи, що збільшення 
кількості жінок у виборних органах сприймається іншими жінками 
як сигнал, що політика є не тільки чоловічою сферою і що вони 
також можуть включатися в політичну діяльність [12, с. 10]. 

Згідно з доповіддю Венеціанської комісії найбільшу частку 
жінок у своїх парламентах мають ті країни, в яких вибори 
проводяться за пропорційною системою. Що стосується змішаної 
системи, то Венеціанська комісія визначає її кращою для збільшення 
парламентського представництва жінок, порівняно з мажоритарною 
системою, але гіршою за пропорційну [13, с. 39].  

Ефективність пропорційної виборчої системи в аспекті гендер-
ного представництва (без застосування гендерних квот) пояснюється 
зарубіжними експертами тим, що, представляючи виборцям 
колективний список у кожному багатомандатному окрузі, партія 
зацікавлена, щоб у списку були представники різних соціальних 
груп, що підвищує шанси виграти вибори. Отже, в багатомандатних 
округах підвищується відповідальність партії за весь список канди-
датів. Якщо, наприклад, у цьому списку не будуть представлені 
жінки, то це може бути розцінене як дискримінація жінок, що 
призведе до втрати підтримки певної частини електорату.  

За мажоритарної системи кандидати висуваються окремо по 
кожному округу, і цим процесом займаються місцеві відділення 
партій, які не мають мотивації щодо гендерно збалансованого 
представництва. 

Наприклад, у країнах-членах ОБСЄ наявність пропорційної 
системи надавала жінкам кращі шанси бути обраними в парламенти. 
У 2000 р. частка жінок у парламентах країн з мажоритарною 
виборчою системою становила в середньому 12,7%, зі змішаною 
системою – 11,5%, а з пропорційною – 19,1%. Через десять років 
визначена залежність між типом виборчої системи та рівнем 
представництва жінок підтвердилась [14, с. 24.]. 

Цілком зрозуміло, що відсутність запиту в українському 
суспільстві на паритетне гендерне представництво не стимулювало 
лідерів збільшувати частку жінок-кандидатів у виборчих партійних 
списках. Хоча необхідно зазначити, що у разі наявності в 
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суспільстві гендерних стереотипів закриті партійні списки можуть 
бути ефективним інструментом для усунення гендерного дис-
балансу в парламентах за наявності політичної волі партійного 
керівництва [15, с.201]. 

Необхідно зазначити, що для тих країн, де немає традиційних 
стереотипів щодо ролі жінок у суспільному житті (наприклад, для 
Скандинавських країн), представництво жінок у парламентах не 
буде залежати від виду виборчої системи, оскільки виборця з 
високою політичною культурою буде цікавити насамперед профе-
сійна якість кандидата, а не його стать. Натомість у країнах, де в 
суспільстві поширена думка, що чоловіки краще за жінок 
здійснюють владно-політичні повноваження, застосування мажо-
ритарних виборчих систем або пропорційної виборчої системи з 
преференційним голосуванням не сприятиме адекватному 
представництву жінок у виборних органах [16, с. 81]. Отже, 
ситуація в Україні склалася таким чином, що питання доступу 
жінок до прийняття політичних рішень не було актуальним ані для 
виборців, ані для партій. 

У березні 1998 р. парламентські вибори пройшли за змішаною 
системою, що передбачала обрання половини депутатів за закри-
тими партійними виборчими списками з 4-відсотковим прохідним 
бар’єром, а половини – в одномандатних виборчих округах в один 
тур за принципом відносної більшості. Внаслідок цих виборів ман-
дати народних депутатів України змогли отримати 38 жінок [17].  

Проведений автором гендерний аналіз списків народних 
депутатів [18] дозволив оцінити вплив окремо пропорційної та 
мажоритарної складових (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Кількість жінок-депутатів, які були обрані  

за пропорційною та мажоритарною складовими змішаної 
виборчої системи на парламентських виборах 1998 р. 

Кількість та відпо-
відний відсоток (від 
225 депутатів) жінок, 
обраних в багато-
мандатному загально-
державному окрузі 

Кількість та відпо-
відний відсоток (від 
225 депутатів) жінок, 
обраних у виборчих 
одномандатних округах 

Загальна кількість та 
відповідний відсоток 
(від загальної кілько-
сті депутатів) жінок, 
обраних у ВР III 
скликання 

22 (9,8 %) 16 (7,1 %) 38 (8,4 %) 
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Як видно з таблиці, у жінок було менше шансів виграти вибори, 
якщо вони балотувалися в одномандатних округах. За партійними 
списками у Верховну Раду України III скликання увійшло на  
6 жінок більше, ніж обраних за мажоритарною системою.  

Якщо усіх жінок-депутатів, що були обрані у 1998 р., взяти за 
100 відсотків, то можна оцінити різницю впливу пропорційної і 
мажоритарної складових на гендерне представництво (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Вплив пропорційної і мажоритарної складових  

змішаної виборчої системи на представництво жінок  
у ВРУ III скликання 

Частка жінок (від 
загальної кількості 
жінок-депутатів), обра-
них за пропорційною 
складовою 

Частка жінок (від 
загальної кількості 
жінок-депутатів), обра-
них за мажоритарною 
складовою 

Коефіцієнт ефек-
тивності пропор-
ційної системи для 
представництва 
жінок 

П = 58 % М = 42 % К = П/М = 1,4 
 
Чергові парламентські вибори 2002 р., як і попередні, також 

проходили за змішаною виборчою системою.  
Унаслідок виборів у Верховну Раду України IV скликання 

було обрано 28 жінок [19], переважна більшість яких пройшли за 
партійними списками (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Кількість жінок-депутатів, які були обрані за пропорційною  
та мажоритарною складовими змішаної виборчої системи  

на парламентських виборах 2002 р. 
Кількість та відпо-
відний відсоток (від 
225 депутатів) жінок, 
обраних у багато-
мандатному загально-
державному окрузі 

Кількість та відповід-
ний відсоток (від 225 
депутатів) жінок, 
обраних у виборчих 
одномандатних округах 

Загальна кількість та 
відповідний відсо-
ток (від загальної 
кількості депутатів) 
жінок, обраних у ВР 
III скликання 

20 (8,9 %) 8 (3,5 %) 28 (6,2 %) 
 
Порівняно з виборами 1998 р. в український парламент IV 

скликання потрапило на 10 жінок менше. Причому, якщо за 
партійними списками пройшла майже однакова кількість жінок 
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(лише на 2 депутати менше), то в одномандатних округах було 
обрано наполовину менше депутатів жіночої статі. 

Залежність представництва жінок у Верховній Раді України IV 
скликання від різних виборчих правил (балотування за виборчим 
списком партії/блоку або в одномандатному окрузі), які поєднує 
змішана виборча система, представлена в табл. 4. 

Таблиця 4. 
Вплив пропорційної і мажоритарної складових 

 змішаної виборчої системи на представництво жінок  
у ВРУ IV скликання 

Частка жінок (від 
загальної кількості 
жінок-депутатів), обра-
них за пропорційною 
складовою 

Частка жінок (від 
загальної кількості 
жінок-депутатів), обра-
них за мажоритарною 
складовою 

Коефіцієнт ефек-
тивності пропор-
ційної системи для 
представництва 
жінок 

П = 71,4 % М = 28,6 % К = П/М = 2,5 
 
За пропорційною системою жінок до парламенту було обрано 

у два з половиною рази більше, ніж за мажоритарною відносної 
більшості. Низьку результативність балотування в одномандатних 
округах для жінок, окрім наявності стереотипів щодо жіночого 
лідерства, можна пояснити й тим, що в українських реаліях успіх 
виборчих кампаній кандидатів-мажоритарників значною мірою 
залежить від рівня фінансування, який у жінок значно менший, 
порівняно з чоловіками. Це пояснюється тим, що після розвалу 
СРСР країну почали «успішно» грабувати «досвідчена» партійно-
комсомольська номенклатура, до складу якої входили лише 
чоловіки. Процеси перерозподілу капіталу відбувалися надзви-
чайно агресивно, за чоловічими «правилами гри». 

Народний депутат України III та IV скликань Г. Крючков 
зазначав, що представники олігархічних кланів перемагали в 
одномандатних округах, оскільки мали гроші на підкуп виборців. 
На жаль, це негативне явище, як стверджує політик, бере свій 
початок з перших років незалежної України: «На виборах 1994 
року підкуп виборців набув таких масштабів і таких огидних форм, 
що це негативно позначилось і на персональному складі 
депутатського корпусу, і на ефективності законотворчої роботи 
Верховної Ради України» [20, с. 9]. 
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У 2006 р. вибори до українського вищого законодавчого 
органу вперше проводилися за пропорційною системою із 
жорсткими виборчими списками (як від партій, так і від виборчих 
блоків партій) із 3-відсотковим прохідним бар’єром [21, с. 24]. 

У списку народних депутатів парламенту V скликання, пред-
ставленому на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, 
41-ше місце займають жінки, що становить 9,1% від загальної 
кількості законодавців [22]. Цей показник представленості жінок у 
відсотковому вираженні майже збігається з аналогічними показ-
никами пропорційної складової змішаної системи виборів, за якою 
обиралися парламентарії у 1998 і 2002 рр. 

У 2007 р. відбулися позачергові парламентські вибори, що 
також проходили за пропорційною виборчою системою. У списку 
народних депутатів Верховної Ради України VI скликання, 
розміщеному на сайті парламенту, представлено 42 жінки, які 
становлять 9,3 % [23], але необхідно зазначити, що дані про 
гендерне представництво в різних джерелах можуть відрізнятися 
внаслідок ротації депутатів, насамперед через призначення у 
виконавчу владу.  

У листопаді 2011 року був ухвалений новий Закон України 
«Про вибори народних депутатів», згідно з яким парламентські 
вибори 2012 року повинні були проходити не за пропорційною, а 
за змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою. У 
кінці вересня 2011 року в парламентському Комітеті з питань 
європейської інтеграції відбулася робоча зустріч щодо підвищення 
ролі жінок в українській політиці. На цьому засіданні міжнародні 
експерти з гендерних питань висловили думку, що через 
повернення змішаної виборчої системи кількість жінок-депутатів 
зменшиться. Національний демократичний інститут міжнародних 
відносин (НДІ) презентував «Аналіз ґендерного представництва у 
світлі проекту Закону України «Про вибори народних депутатів 
України», в якому було визначено, що поєднання змішаної 
виборчої системи з відсутністю механізму квотування матиме 
негативний вплив на рівень представництва жінок у парламенті. За 
розрахунками НДІ частка жінок у Верховній Раді України після 
виборів 2012 р. повинна була становити 6,2 % [24]. 
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Прогноз базувався на результатах соціологічного опитування 
громадської думки, проведеного у травні 2011 р. Центром Разум-
кова, а також на припущеннях щодо кількості жінок, що будуть 
внесені у виборчі партійні списки, які були зроблені внаслідок 
ретроспективного аналізу гендерних стратегій партій та співпраці 
НДІ з українськими політичними силами. НДІ також оцінив можли-
вості жінок-кандидаток, що мали наміри балотуватися в одноман-
датних округах, скористатися підтримкою своїх партій [25, с. 27]. 
Але прогнози не підтвердилися – внаслідок виборів, що пройшли за 
змішаною системою, частка жінок у парламенті становила майже 
10%, що говорить про підвищення професійного рівня жінок-полі-
тиків. Необхідно зазначити, що 10-відсоткове гендерне представ-
ництво також не відповідає демократичним вимогам щодо рівної 
участі чоловіків і жінок в ухваленні політичних рішень. На жаль, і 
парламентські вибори 2012 р., як зазначає українська дослідниця  
Л. Кочубей, проходили із застосуванням «брудних» технологій, 
зокрема, підкупу виборців [26, с. 96], що знижує конкуренто-
спроможність кандидатів-жінок, які зазвичай не мають доступу до 
фінансових та адміністративних ресурсів. 

Результати проведеного гендерного аналізу списків народних 
депутатів VII скликання [23] наведені в табл.5. 

Таблиця 5. 
Кількість жінок-депутатів, які були обрані  

за пропорційною та мажоритарною складовими змішаної 
виборчої системи на парламентських виборах 2012 р. 

Кількість та відповід-
ний відсоток (від 225 
депутатів) жінок, обра-
них в багатомандатно-
му загальнодержавному 
окрузі 

Кількість та відповід-
ний відсоток (від 225 
депутатів) жінок, об-
раних у виборчих од-
номандатних округах 

Загальна кількість та 
відповідний відсоток 
(від загальної кількості 
депутатів) жінок, обра-
них у ВР VII скликання

29 (12,9 %) 15 (6,7 %) 44 (9,8 %) 
 
Різниця впливу пропорційної та мажоритарної частин зміша-

ної виборчої системи на рівень представництва жінок у Верховній 
Раді України VII скликання наведена у табл. 6.   
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Таблиця 6. 
Вплив пропорційної і мажоритарної складових змішаної 

виборчої системи на представництво жінок  
у ВРУ VII скликання 

Частка жінок (від за-
гальної кількості 
жінок-депутатів), 
обраних за пропор-
ційною складовою 

Частка жінок (від 
загальної кількості 
жінок-депутатів), обра-
них за мажоритарною 
складовою 

Коефіцієнт ефективно-
сті пропорційної систе-
ми для представництва 
жінок 

П = 65,9 % М = 34,1 % К = П/М = 1,9 
 
З розрахунків видно, що для забезпечення присутності жінок у 

вищому законодавчому органі ефективність пропорційної виборчої 
системи майже у два рази вища порівняно з мажоритарною 
системою.  

У зв’язку з глибокою політичною кризою в Україні, яка 
виникла внаслідок революційних подій кінця 2013 – початку 
2014 рр., як новообраний Президент П. Порошенко, так і 
частина народних депутатів, враховуючи вимоги громадськості, 
висловилися за проведення дострокових виборів до Верховної 
Ради України, причому на пропорційній основі за відкритими 
виборчими списками. За травень−червень 2014 р. у Верховній 
Раді було зареєстровано три законопроекти, що передбачали 
відкриті партійні списки [27].  

Українська політична дійсність переконує, що є необхідність 
апробації інших моделей пропорційної виборчої системи, оскільки 
система з жорсткими списками себе не виправдала. Система 
закритих загальнонаціональних списків розриває зв’язок між 
електоратом та народними депутатами. Хоча теоретично політична 
сила представляє в парламенті інтереси всіх громадян, які за неї 
проголосували, на практиці виборці не мають свого регіонального 
представника у Верховній Раді. 

Однак виборче законодавство змінено не було і позачергові 
парламентські вибори 2014 р. проходили за змішаною системою з 
жорсткими виборчими списками (для пропорційної частини). У 
мажоритарних округах жінки були суттєво недопредставлені − 
кандидати жіночої статі становили лише 12,9%. Середня частка 
жінок-кандидатів у партійних списках була дещо вищою, порівня-
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но з попередніми парламентськими виборами, і становила 25,8 %. 
Хоча в Закон «Про політичні партії» була у листопаді 2013 р. 
внесена нова норма щодо мінімального рівня представництва 
жінок і чоловіків у партійних виборчих списках, який не може бути 
менше 30% від загальної кількості кандидатів, багато партій його 
проігнорувало. Наприклад, політична партія Конгрес Українських 
націоналістів не включила жодної жінки у свої списки; списки 
Партії «Відродження» та Політичної партії «Правий Сектор» 
містили 8% та 9 % жінок-кандидатів, відповідно. Взагалі, з 29 
політичних партій, що брали участь у парламентських виборах, 
лише 9 виконали норму щодо 30-відсоткової представленості 
жінок у списках. Крім того, недосконалість закону дозволила 
деяким партіям виконати цю норму технічно, внаслідок чого жінки 
потрапили у завідомо непрохідну частину списку [28]. 

Тим не менше, результати виборів показали, що у парламент 
потрапило 50 жінок (або 11,85% від загального складу депутат-
ського корпусу). Це найбільша кількість жінок серед усіх 
попередніх скликань, причому основна частина з них була обрана 
саме за пропорційною частиною − 48 жінок [29]. 

Американські вчені П. Норріс і М. Л. Крук розробили план дій 
для країн-членів ОБСЄ щодо сприяння гендерної рівності на 
виборних посадах. Цей план узагальнює в собі усі основні механізми 
подолання гендерної асиметрії в політиці, які були досліджені 
сучасними науковцями та мають практичне застосування. Одним із 
основних пунктів цього плану є рекомендації щодо переходу країн до 
пропорційної виборчої системи [14, с. 8–9]. 

Наприклад, Великобританія і Франція, де парламентські вибори 
проводяться за мажоритарним принципом, мають у своїх націо-
нальних вищих законодавчих органах значно меншу частку жінок, 
ніж серед депутатів, які обираються від цих країн до Європейського 
парламенту за пропорційною системою. 

Як уже зазначалося, змішані виборчі системи розглядаються 
як більш сприятливі для представництва жінок, порівняно з 
мажоритарними системами. Це яскраво демонструє досвід Нової 
Зеландії: представництво жінок у парламенті цієї країни значно 
зросло (з 21,2 % у 1993 р. до 29,2% у 1996 р.) після того, як 
мажоритарна виборча система була змінена на змішану [30]. 
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В Україні зміна мажоритарної виборчої системи на змішану 
також характеризується підвищенням представництва жінок у 
парламенті з 5,7 % у 1994 р. до 8,4 % у 1998 р. 

Міжнародний досвід доводить, що за змішаної мажоритарної 
системи жінки досягають більшого успіху, коли балотуються через 
партійні списки. Наприклад, в Німеччині кількість жінок, що 
обирається до Бундестагу в одномандатних округах, значно менша, 
ніж кількість жінок-депутатів, що пройшли за партійними списками. 
Схожа ситуація спостерігається і в Новій Зеландії, причому 
найбільша різниця між часткою жінок серед депутатів, що 
обиралися в одномандатних округах і за виборчими списками від 
партій, була зафіксована у 1996 р. – 15,4% і 45,5%, відповідно. У 
Литві на кожних парламентських виборах так само в одномандатних 
округах обирають менше жінок, ніж через голосування за 
партійними списками [30].  

Отже, результати гендерного аналізу пропорційної та мажори-
тарної складових змішаної виборчої системи, за якою проводилися 
вибори до Верховної Ради України у 1998, 2002, 2012 та 2014 
роках, доводять, що в українських реаліях підтверджується спра-
ведливість висновків аналогічних досліджень, які проводилися в 
зарубіжних країнах. У такому разі можна говорити про закономір-
ність різниці в ефективності пропорційної та мажоритарної частин 
комбінованої виборчої системи для жіночого представництва в 
парламентах різних країн. Таким чином, можна стверджувати, що 
для збільшення представництва жінок в українському парламенті 
необхідно застосовувати пропорційну виборчу систему з гендер-
ними квотами, принаймні 30-відсотковими. 
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  Катерина Петренко 
 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У КРАЇНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ЦСЄ) 

 
У статті досліджуються особливості інституційно-правового 

оформлення громадських об’єднань у країнах Центрально-Східної 
Європи. Узагальнено підходи до класифікації, окреслення сфер діяль-
ності та загального адміністрування громадських об’єднань у різних 
країнах ЦСЄ. Проаналізовано значення нової хвилі інституціоналі-
зації громадських об’єднань у світі для України. 

Ключові слова: громадські об’єднання, країни Центрально-
Східної Європи, інституціоналізація, громадянське суспільство, 
нормативно-правове забезпечення. 

K. Petrenko. Institutional support for NGOs in Central and Eastern 
Europe (CEE). This article explores the features of the institutional and 
legal formalization of NGOs in Central and Eastern Europe. Approaches 
to classification, areas of activity definition and a general administration of 
NGOs in CEE countries are generalized. The importance of a new wave of 
institutionalization of NGOs in the world for Ukraine is analyzed. 

Key words: NGO, Central and Eastern Europe countries, 
institutionalization, civil society, regulatory support. 

 
Розширення Європейського Союзу на Схід стало однією з 

найбільш значущих геополітичних, економічних та глобалізаційних 
подій європейського континенту кінця ХХ – початку ХХІ ст.: 
кількість держав – членів ЄС збільшилася з 15 до 27, а територія ЄС 
зросла приблизно на 20%. Членами ЄС стали 10 держав колишнього 
соціалістичного табору: Польща, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва, 
Естонія, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. Результатом цих 
процесів, серед іншого, став накопичений цінний досвід суспільних 
перетворень в умовах переходу від авторитаризму до демократії, від 
планової економіки до ринкової, від закритої держави до відкритого 
громадянського суспільства. Уроки таких трансформацій є важли-
вими для інших держав постсоціалістичного табору, що обрали 
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шлях демократизації, ринкової економіки та побудови дієвого 
громадянського суспільства. 

З 1989 року в світі почалася нова хвиля інституціоналізації 
громадських об’єднань, пов’язана із початком суттєвих перетво-
рень у законодавстві країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). 
На початку перехідного періоду законодавча база більшості країн 
ЦСЄ щодо діяльності ГО була або недосконалою, або застарілою. 
Наприклад, в Болгарії діяв закон 1949 року, а Румунія продовжу-
вала користуватися законом ще 1924 року, який успішно діяв 
навіть під час комуністичного режиму. Проте деякі країни 
оновлювали законодавство щодо регулювання діяльності ГО. Так, 
колишня Чехословаччина прийняла новий закон про громадські 
об’єднання через чотири місяці після «оксамитової революції». 
Македонія прийняла новий закон про «Громадські організації і 
об’єднання» ще до проведення багатопартійних виборів.  

Ці процеси дійшли і до України, хоча із значною затримкою. Так, 
у 2013 році увійшов в силу новий Закон України «Про громадські 
об’єднання», яким було значно розширено правові та організаційні 
засади функціонування громадських об’єднань у нашій державі. Цей 
нормативно-правовий акт активізував діяльність суб’єктів громадян-
ського суспільства в Україні, розширивши можливості їх діяльності. 
Його можна вважати початком інституційно-правового оформлення 
поля громадських об’єднань в Україні за європейським зразком. 
Зазначимо, що наше законодавство користується досвідом зарубіжних 
країн у своїй законотворчій діяльності, використовуючи кращі меха-
нізми світової практики. Отже, особливо важливо, на думку автора, 
проаналізувати правове поле та інституційне забезпечення діяльності 
громадських об’єднань саме в країнах ЦСЄ, історія та практика яких 
має багато спільних рис із нашою країною. 

Євроінтеграційні процеси системи державного управління та 
адміністративні реформи країн ЦСЄ стали предметом досліджень 
багатьох іноземних та вітчизняних дослідників. Серед західних 
авторів найбільш вагомий внесок у розвиток цієї теми зробили: 
Д. Боссарт, К. Гьотц, Х. Граббе, А. Дімітрова, К. Деммке, Ж. Зіллер, 
Дж. Каммерер, Б. Колєр-Кох, Л. Меткаф, К. Ніцці, Т. Ферхойєн, 
Ф. Шиммель-фенінг та ін. Серед найбільш відомих вітчизняних 
фахівців, що займаються питаннями європеїзації систем державного 
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управління, можна назвати В. Авер’янова, І. Грицяка, О. Дергачова, 
Н. Колісніченко, В. Копійку, І. Кравчук, Л. Прокопенка, О. Рудіка, 
В. Посельського, Є. Топалову, С. Ситник, В. Чужікова, П. Шевчука 
та ін. Окремою сферою наукових досліджень стала інституціоналіза-
ція суб’єктів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ, яку в 
різних аспектах досліджують Г. Зеленько, В. Горбатенко, М. Карма-
зіна, В. Кремень, А. Колодій, І. Кресіна, Л. Нагорна, В. Полохало, 
С. Телешун, Д. Ткач, В. Цвих, Г. Щедрова, В. Якушик та ін. 

До середини 1990-х рр. майже весь регіон Центрально-Східної 
Європи зазнав реформування законодавства про ГО. Виявилося, 
що існуюче на той час застаріле законодавство не здатне регу-
лювати «відродження громадянського суспільства», яке почалося в 
той період у країнах ЦСЄ.  

У ряді випадків виявилося, що прийняті закони мають суттєві 
недоліки. Їх підготовка велася прискореними темпами, у зв’язку з 
чим механізми функціонування та взаємодії ГО не були якісно 
врегульовані. Так, Цивільний кодекс Албанії в середині 1990-х 
містив всього десять загальних положень про фонди. Прогалинами 
в законодавстві скористалися «пірамідні схеми», які погіршили 
загальне становище та авторитет ГО в суспільстві. 

Закони інших країн були, навпаки, занадто обтяжливими. Так, 
Румунський закон вимагав для створення громадського об’єднання 
наявності 20 засновників, а закон Федерації Боснії і Герцеговини – 
30 засновників. Більше того, Федерація вимагала, щоб засновники 
були громадянами країни, таким чином, біженцям і вимушеним 
переселенцям відмовлялося в праві створювати громадські 
об’єднання. 

Податкові та фінансові закони країн ЦСЄ також вносили 
обмеження в діяльність ГО. В ряді країн громадські об’єднання 
обкладалися податками так само, як комерційні підприємства, а 
податкові стимули для благодійності були майже відсутні. У той же 
час, деякі країни обмежили можливості ГО займатися підприємни-
цькою діяльністю, хоча бюджетне фінансування було мінімальним, 
а його механізми недосконалими. Таким чином, ГО функціонували 
практично без податкових пільг, стимулювання благодійності, 
можливостей отримувати прибуток та державного фінансування, що 
зменшувало дієздатність та автономність об’єднань.  
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Проте, як було сказано вище, з кінця 1980-х рр. в ряді країн 
почали формуватися робочі групи по перегляду законів, політики і 
практики діяльності ГО. Під егідою зміни політичних режимів та 
демократизації правові основи діяльності ГО було істотно покра-
щено. Як писали в 1999 році Лестер Саламон і Хельмут Анхайєр: «У 
багатьох відношеннях нові правові структури, що з’являються в 
цьому регіоні, явно перевершують за якістю свої західні аналоги, 
розробка яких велася набагато більш безсистемно» [12]. 

Правові основи інституціоналізації ГО країн ЦСЄ. Сьогодні 
практично кожна країна цивілізованого світу гарантує право на 
свободу громадських об’єднань. У більшості країн конституція 
прямо дозволяє формування таких організацій, як клуби, това-
риства, об’єднання і, як у Польщі, фонди. Крім того, деякі країни 
прямо визнають право громадян вступати в організації (Чеська 
Республіка, Угорщина, Косово, Македонія), так само, як право не 
бути членом об’єднання (Чеська Республіка, Македонія та Чорно-
горія). Цікаво, що прийнята в 2007 р. Конституція Чорногорії 
гарантує «національним і етнічним групам право створювати 
освітні, культурні та релігійні об’єднання за фінансової підтримки 
держави» [10] (Стаття 79 Конституції Чорногорії, 2007). У деяких 
країнах право на свободу об’єднань закріплено тільки за громадя-
нами (Стаття 20 Конституції Македонії; Стаття 40 Конституції 
Румунії), тоді як в інших країнах це право прямо надається «всім і 
кожному» (Стаття 43 Конституції Хорватії; Стаття 48 Конституції 
Естонії; Стаття 63 Конституції Угорщини; Стаття 58 Конституції 
Польщі; Стаття 29 Конституції Словаччини). В конституційних 
документах часто проводиться відмінність між правом створювати 
об’єднання (надається всім без винятку) і правом формувати 
політичні партії (надається тільки громадянам).  

При цьому, кожна Конституція вводить конкретні обмеження 
права на свободу об’єднань. До числа цих обмежень, в основному, 
належать:  

 обмеження, обґрунтовані інтересами національної або 
громадської безпеки, запобігання заворушенням чи злочинам, 
захисту здоров’я чи моралі, захисту прав і свобод інших осіб 
(Чеська Республіка, Польща);  
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 забороняється створення об’єднань, які мають на меті 
підрив державного суверенітету, територіальної цілісності, консти-
туційного ладу або національної єдності (Хорватія, Естонія);  

 забороняється розпалювання расової, національної, 
етнічної або релігійної ворожнечі (Сербія і Словаччина);  

 забороняється пропаганда нацизму, фашизму чи комунізму 
(Польща);  

 забороняються цілі і діяльність об’єднань, спрямовані на 
підрив політичного плюралізму або основ держави, керованого 
верховенством права (Румунія);  

 забороняються збройні організації, що мають політичні цілі 
(Угорщина) або воєнізовані структури, що прагнуть досягти своїх 
цілей за допомогою насильства (Болгарія); 

 забороняються об’єднання, що мають на меті проведення 
політичної діяльності, яка є сферою діяльності політичних партій 
(Болгарія);  

 забороняються об’єднання, що мають на меті політичних 
партій, церков і релігійних громад (Чеська Республіка, Словаччина).  

У країнах Європи ці конституційні права і обмеження 
повинні застосовуватися на основі міжнародного права, а саме: 
Статті 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод. У розділі 11 Конвенції передбачається, 
що: 1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу 
об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати 
профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.  
2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за 
винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демо-
кратичному суспільстві в інтересах національної або громадської 
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, охорони 
здоров’я чи моралі або захисту прав і свобод інших осіб. Ця 
стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на 
здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних 
сил, поліції чи адміністративних органів держави [2]. 

Європейська Конвенція про захист прав людини та осново-
положних свобод заснувала ретельно розроблений механізм вирі-
шення суперечок, до складу якого входить Європейський Суд з 
прав людини – перший міжнародний судовий орган, який 
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займається виключно питаннями прав людини. До теперішнього 
часу рішення Європейського Суду твердо встановили, що за 
нормами міжнародного законодавства існує право на створення 
офіційно зареєстрованих об’єднань і, будучи створеними, вони 
можуть претендувати на широкий правовий захист [11]. 
Європейська конвенція також визначає обмежений перелік 
законних державних інтересів, які можуть служити підставою для 
обмеження основних свобод. Уряд, який обмежує здійснення цих 
свобод, повинен продемонструвати, чому втручання у демо-
кратичне суспільство є необхідним для досягнення законних 
державних інтересів [15]. 

Цей момент є дуже важливим, адже ступінь ясності і узгодже-
ності нормативно-правової бази щодо діяльності ГО в різних країнах 
не однакова. Процедури реєстрації можуть являти собою простий 
одноетапний процес (Косово); двоетапний дозвільний процес (Руму-
нія); або ряд складних дублюючих одна одну процедур (Сербія). В 
одних країнах податкові закони передбачають відповідні пільги для 
ГО і стимули для донорів, тоді як в інших громадські об’єднання 
обкладаються податками як комерційні підприємства. Бюджетне 
фінансування ГО може бути досить прозорим (Угорщина) або 
залишається закритим коруптизованим процесом (Україна).  

По-різному закони країн ЦСЄ визначають сутність громад-
ських об’єднань та дозволені рамки їх діяльності, які часто 
залежать від офіційного статусу та різновиду, до якого належить 
організація. Сьогодні у світі існують дві основні організаційно 
правові форми ГО: об’єднання і фонди. Об’єднання – це засновані 
на членстві організації, чиї члени або їх виборні представники 
становлять вищий керівний орган організації. Вони можуть бути 
сформовані в суспільно-корисних цілях або в загальних інтересах 
своїх членів. Фонди традиційно засновуються на базі майна, 
призначеного для конкретних цілей, і управляються незмінною 
радою директорів (наприклад, рада директорів сама призначає 
наступників членів, які пішли у відставку). В деяких країнах фонди 
можуть створюватися в приватних інтересах, хоча в багатьох 
інших вони повинні служити на благо суспільства.  

І об’єднання, і фонди прямо або непрямо пов’язані «заборо-
ною на розподіл прибутків». У деяких юрисдикціях застосовується 
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позитивне формулювання. Так, закон Албанії встановлює, що ГО 
зобов’язані використовувати свій прибуток і майно в цілях, 
передбачених статутом організації. В інших країнах застосовується 
негативне формулювання. Наприклад, в Косово законодавство 
забороняє ГО розподіляти чисті прибутки між будь-ким. 
Незалежно від конкретного формулювання, заборона на розподіл 
прибутків є тою загальною ознакою, яка відрізняє ГО від 
комерційних компаній.  

Метою громадських об’єднань зазвичай є здійснення 
діяльності на благо суспільства або в загальних інтересах своїх 
членів. У більшості країн світу фонди можуть створюватися тільки 
в суспільно-корисних цілях; проте в деяких країнах фонди можуть 
служити і приватним цілям. Інші організаційні форми, як правило, 
мають більш вузький діапазон дозволених законом цілей. Так, 
суспільно-корисні компанії в Чеській Республіці зобов’язані 
«надавати населенню суспільно-корисні послуги на об’єктивних і 
рівноправних умовах» [9].  

Для того, щоб претендувати на статус «суспільно-корисної 
організації», об’єднання або фонд (чи інша організаційно-правова 
форма ГО) повинні більшу частину діяльності присвячувати 
суспільно-корисним інтересам. Перелік суспільно-корисних інтере-
сів, безумовно, різниться в різних країнах, відображаючи потреби, 
цінності і традиції конкретної держави. Наведений нижче список 
містить більшість видів суспільно-корисної діяльності, що 
визнаються в країнах світу: аматорський спорт; мистецтво; надання 
допомоги інвалідам або їх захист; надання допомоги біженцям; 
благодійність; права людини; захист прав споживачів; культура; 
демократія; екологія або захист навколишнього середовища; освіта, 
професійне навчання і просвітництво; ліквідація дискримінації на 
расовому, етнічному, релігійному або іншому підґрунті; ліквідація 
бідності; здоров’я або фізичне благополуччя; охорона історичних 
пам’яток; гуманітарна допомога або допомога при стихійних лихах; 
медична допомога; захист дітей, молоді та знедолених; захист або 
надання допомоги пораненим або незахищеним тваринам; допомога 
державним органам; релігія; наука; соціальне згуртування; соціаль-
ний або економічний розвиток; соціальне забезпечення; будь-яка 
інша діяльність з метою підтримки або сприяння суспільному благу.  
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Ряд міжнародних документів та нормативних актів різних 
країн світу містять обмеження, введені стосовно політичної 
діяльності ГО. На думку деяких міжнародних експертів, а також 
автора цієї роботи, ці обмеження недостатньо чітко і виправдано в 
зазначених документах пояснюють право органів державної влади 
на законне втручання. Якщо це визначення включає, наприклад, 
критику урядової політики, то обмеження на політичну діяльність 
громадських об’єднань буде неможливо виправдати. Свобода 
вираження охоплює аналіз публічної сфери, діяльності політичних 
діячів, право на суспільну дискусію. Таким чином, громадським 
об’єднанням має забезпечуватися право на отримання інформації 
та висловлення не лише «спокійних» ідей, але і таких, що мають 
негативний або критичний характер [14]. Саме так забезпечується 
плюралізм думок, проголошений та важливий для демократичних 
суспільств. Можливість участі у політичному житті суспільства є 
важливим аспектом інституційного становлення громадських 
об’єднань, а тому вимагає детального аналізу у законодавстві 
різних країн світу.  

Взаємодія з органами державної влади. Необхідною умовою 
інституціоналізації громадських об’єднань є умови їх взаємодії з 
органами державної влади, що прописуються в законодавстві. До 
таких умов можна віднести основні аспекти: правила реєстрації 
громадських об’єднань; особливості та функції компетентного 
державного органу, створеного для взаємодії з ГО; встановлена 
структура та керівництво самої ГО; обов’язкова звітність перед 
державою та санкції тощо. Розглянемо ці аспекти взаємодії ГО та 
державної влади країн Центральної та Східної Європи більш 
детально. 

Органи реєстрації ГО. Практично у всіх країнах ЦСЄ 
громадські об’єднання можуть отримати права юридичної особи 
лише після реєстрації. Одне з ключових організаційних питань 
взаємодії громадських об’єднань та органів державної влади – 
кому саме доручити реєстрацію: судовому органу, міністерству або 
іншому адміністративному органу. Приблизно в половині країн 
Європи реєстраційні повноваження покладені на міністерство чи 
інший адміністративний орган. Головною проблемою цього 
підходу є те, що ці органи найчастіше схильні до політичних 
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впливів. До того ж, в окремих країнах (наприклад, в Македонії до 
1998 р.) реєстрацію здійснювало Міністерство внутрішніх справ, 
що, з урахуванням його колишніх зв’язків з апаратом держбезпеки, 
справляло стримуючий ефект на діяльність громадських об’єднань.  

Поширеною, хоча і не повсюдною тенденцією, є передача 
міністерських повноважень у справах реєстрації іншим органам. 
Крім того, в деяких країнах робляться кроки до створення 
спеціалізованих аполітичних органів реєстрації організацій. Так, на 
початку 2007 року уряд Македонії вніс зміни в закон, звільнивши 
судові органи від реєстрації об’єднань і фондів, і поклавши цю 
функцію на Центральний Реєстр.  

Друга проблема полягає в тому, чи повинна реєстрація 
проводитися на місцевому або національному рівні. Реєстрація на 
місцях істотно полегшує життя місцевим суспільним групам, 
бажаючим зареєструвати ГО. Відповідно, цілий ряд країн, в тому 
числі Болгарія, Чеська Республіка та Естонія, дозволяють деяким 
типам організацій реєструватися в окружних судах. Перевагами 
децентралізованої реєстрації можна користуватися і без звернення 
до судових органів, так, громадські об’єднання Словенії та 
Хорватії можуть реєструватися в регіональних адміністративних 
органах. Недолік децентралізованої реєстрації полягає в тому, що в 
цьому випадку важче приймати послідовні й узгоджені рішення 
щодо регулювання діяльності ГО.  

Цікаво зазначити, що в травні 2001 року Албанія передала всі 
реєстраційні повноваження ГО окружному суду міста Тирана, 
відібравши їх у місцевих окружних судів. Щоправда, такий крок 
заподіяв чимало незручностей об’єднанням, діючим за межами 
столиці.  

Більшість країн покладають функції реєстрації певних форм 
ГО на якийсь один орган, незалежно від мети їх діяльності. Проте, 
в деяких країнах для різних організаційно-правових форм ГО 
процедури реєстрації відрізняються. Так, в Чеській Республіці 
об’єднання реєструються в Міністерстві внутрішніх справ, а суди 
реєструють благодійні, громадські фонди і суспільно-корисні 
компанії. Деякі країни – особливо коли мова йде про фонди – 
залучають до процесу реєстрації міністерство, яке курує сферу 
діяльності ГО. Так, Словенія покладає реєстраційні повноваження 
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на міністерство, предметом компетенції якого є сфера діяльності 
цього фонду, тоді як в Хорватії за реєстрацію фондів відповідає 
Центральний адміністративний орган, але за обов’язкової згоди 
відповідного міністерства.  

Такий поділ реєстраційних повноважень не тільки породжує 
плутанину і бюрократичні зволікання, якщо організація не підпа-
дає точно під нагляд одного міністерства, а й, за твердженнями 
місцевих експертів, підвищує ризик неправомірного прямого і 
непрямого контролю над ГО з боку держави.  

Процедури реєстрації істотно різняться, залежно від країни і 
організаційно-правової форми ГО. Однак, як правило, ГО, що 
подає заявку на реєстрацію, зобов’язана представити реєстраційно-
му органу наступні документи: установчий акт, статутні документи 
та заяву про реєстрацію. Ця документація повинна містити основні 
відомості про ГО (назва, адреса, мету і характер діяльності, 
засновники, процедури внутрішнього управління і т.д.).  

У ряді країн ЦСЄ, як мінімум, деякі організаційно-правові 
форми зобов’язані представити низку додаткових документів. Так, 
в Румунії об’єднання і фонди зобов’язані отримати і представити 
дозвіл міністерства або спеціалізованого центрального адміністра-
тивного органу, який курує сферу діяльності цього об’єднання. У 
Польщі діють окремі процедури реєстрації, видачі дозволів на 
здійснення економічної діяльності та надання суспільно-корисного 
статусу.  

Реєстраційні збори, якщо мають місце, зазвичай мають симво-
лічний характер і не ставлять за мету створення перешкод для 
реєстрації ГО. Так, в Хорватії громадські об’єднання та фонди 
сплачують реєстраційний збір у розмірі близько € 10. У Сербії 
витрати на реєстрацію становлять близько € 8. Угорщина взагалі не 
стягує реєстраційних зборів з об’єднань і фондів, але вимагає сплати 
в казну еквівалента € 100 за реєстрацію некомерційних компаній.  

Загальні повноваження громадських об’єднань у країнах ЦСЄ. 
Зареєстровані ГО (у тому числі суспільно-корисні) наділені 
правами і повноваженнями в такому ж повному обсязі, що й інші 
юридичні особи, включаючи право брати, здавати в оренду, 
набувати нерухоме майно та укладати контракти. Залежно від 
організаційно-правової форми, закон може обмежити право ГО 
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займатися політичною діяльністю, причому по відношенню до 
суспільно-корисних ГО діапазон цих обмежень може бути шир-
шим, як зазначалося вище. Більше того, ГО повинні обмежувати 
свою діяльність сферами, перерахованими в статутних документах, 
і можуть бути зобов’язані отримати ліцензію на провадження 
деяких видів діяльності (наприклад, на утримання дитячих 
дошкільних установ).  

Порушення цих обмежень може бути опротестовано двома 
категоріями позивачів: особами, що мають законний інтерес, або 
регулюючим органом. Особи, які мають законний інтерес, вправі 
подати скаргу до суду (Албанія, Болгарія, Чеська Республіка) або 
державному прокурору. Якщо ГО здійснює незаконну діяльність, 
член її керівного органу (або об’єднання) має право подати в суд 
позовну заяву проти ГО (Угорщина, Словаччина) або вимагати 
анулювати прийняте ГО рішення (Румунія); будь-яка зацікавлена 
особа вправі вимагати, щоб суд розпустив дану організацію 
(Румунія), або повідомити судового адвоката про факт незаконної 
діяльності (Боснія, Хорватія, Чорногорія та Сербія). Більше того, 
громадяни Чеської Республіки навіть зобов’язані повідомляти 
поліції про будь-які помічені злочини проти Конституції, безпеки 
або добробуту держави або її майна.  

По-друге, регулюючий орган – будь-то міністерство, суд або 
державний прокурор – зазвичай наділений прямим правом нагляду 
за додержанням закону. Подібним чином орган, який регулює 
діяльність об’єднань, дійшовши висновку, що дане об’єднання 
порушує закон або власний статут, може вимагати виправлення 
порушень, видати пересторогу або порушити судовий процес. У 
Боснії та Хорватії судовий адвокат вправі за службовим обов’яз-
ком порушити судове провадження у такій справі.  

Особи, на яких спрямована діяльність ГО, мають право 
переслідувати організацію в суді в разі порушення їх прав або 
заподіяння шкоди (Угорщина), або в тих випадках, коли вони 
можуть довести свої законні інтереси в даному судовому спорі 
(Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія). Згідно з законодав-
ством більшості країн Західної Європи зацікавлені особи мають 
право вимагати від фонду надання інформації про виконання ним 
своїх завдань і перевіряти його річні фінансові звіти і звіти про 
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виконану роботу; висновки аудитора, бухгалтерську документа-
цію, резолюції фонду та установчі документи. У разі невиконання 
фондом цих вимог така особа може домагатися реалізації своїх 
прав через суд.  

Структура та керівництво ГО. Закони країн ЦСЄ суттєво 
різняться в деталях, що стосуються питань внутрішнього керів-
ництва ГО. Одні просто вимагають, щоб у статуті організації була 
в загальних рисах визначена її структура. Інші присвячують цілі 
сторінки нормативних документів опису процедур голосування та 
вимог до кворуму, передбачаючи збої в керівництві тощо. В деяких 
випадках ці детально виписані правила можуть бути змінені 
статутними документами організації, в інших випадках це 
неможливо.  

Об’єднання. Вищим керівним органом об’єднання є загальні 
збори його членів (або в деяких великих об’єднаннях – зібрання 
вибраних у належному порядку представників). У ряді країн на 
додаток до загальних зборів передбачається керівний орган, який 
займається повсякденними справами об’єднання. Крім того, у 
багатьох країнах об’єднання зобов’язане призначити особу, 
уповноважену представляти організацію у відносинах з третіми 
сторонами (Боснія, Хорватія, Угорщина та Сербія).  

Фонди та інші не членські організації. Зазвичай керівництво 
нечленськими організаціями здійснює рада директорів. Вони також 
можуть мати окремий керівний орган для ведення повсякденних 
справ організації і окрему контролюючу раду (або, як мінімум, 
аудитора) для нагляду за діяльністю організації (в цілях недопу-
щення неправомірних дій, фінансових зловживань і т.д.). Деякі 
організації дозволяють засновникам відігравати постійну роль у 
керівництві їх діяльністю.  

Таким чином, загальна тенденція у країнах Центральної та 
Східної Європи полягає у встановленні ряду базових положень, 
регулюючих структури внутрішнього керівництва ГО. Як правило, 
ці положення визначають тип вищого керівного органу (або 
органів у деяких фондах) і кола їх обов’язків. У той же час, 
законодавство зазвичай надає засновникам або вищому керівному 
органу широкі повноваження щодо створення та зміни керівних 
структур організації у встановлених законом рамках.  
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Обов’язки, зобов’язання та звітність керівних органів ГО. Як 
правило, вищий керівний орган уповноважений і зобов’язаний 
аналізувати і затверджувати річний бюджет, річний фінансовий 
звіт і річний звіт про роботу організації. Крім того, вищий керівний 
орган уповноважений визначати політику організації, обирати чи 
призначати посадових осіб, приймати рішення про перетворення, 
припинення діяльності та розпуск, а також вносити зміни в керівні 
документи організації. Хоча вищий керівний орган має право 
делегувати правлінню деякі повноваження (зокрема, право підпису 
в Угорщині), як правило, перелік делегованих повноважень досить 
обмежений (наприклад, право вносити зміни до статуту або 
затверджувати бюджет).  

Члени керівних органів можуть нести персональну відпові-
дальність за шкоду, заподіяну ГО або третім сторонам. У багатьох 
країнах Європи (Боснія, Хорватія, Чорногорія і Сербія) будь-яка 
особа, що має законний інтерес, має право пред’явити позов про 
відшкодування збитків, що зазнала внаслідок невиконання членом 
правління своїх обов’язків. У деяких країнах ЦСЄ, наприклад, в 
Чеській Республіці, відповідальність перед третіми сторонами 
лягає на організацію, а не на конкретних членів правління. У той 
же час, організація має право стягнути збитки з винного члена 
правління шляхом порушення цивільного позову. В інших країнах, 
наприклад, в Албанії та Македонії, відповідальні за шкоду члени 
правління можуть бути прямо визнані винними в завданні збитку 
третім сторонам у тих випадках, коли відповідальний за збиток 
член правління діяв, виконуючи свої посадові обов’язки, з умислом 
або проявляючи грубу недбалість. Естонія покладає на членів 
правління значну відповідальність за шкоду, неправомірно завдану 
ГО або її кредиторам внаслідок неналежного виконання ними своїх 
посадових обов’язків.  

На практиці лише в небагатьох країнах були прецеденти при-
тягнення членів керівних органів до відповідальності за порушення 
обов’язку дотримуватися інтересів об’єднання. Для осіб, викритих у 
неетичній поведінці, зазвичай передбачено право на оскарження 
звинувачень відповідно до правил цивільного судочинства. 

Контролюючі органи з боку державної влади. В різних країнах 
ЦСЄ громадські об’єднання контролюються різними державними 
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органами. Приміром, у Болгарії та Угорщині контролюючим орга-
ном є прокуратура району, в якому зареєстрована ГО. В Естонії та 
Словаччині діяльність громадських об’єднань і фондів регулюється 
Міністерством внутрішніх справ; в Чеській Республіці Міністерство 
внутрішніх справ контролює об’єднання, а суд за місцем реєстрації 
здійснює наглядову функцію за діяльністю громадських і благо-
дійних фондів та суспільно корисних організацій. Зазначимо, що в 
країнах Західної Європи та США багато регулюючих функцій щодо 
ГО покладаються на податкові органи.  

Майже у всіх країнах ЦСЄ для здійснення певних видів 
діяльності ГО має отримати дозвіл в урядових органах. У більшості 
країн громадські об’єднання та фонди повинні володіти ліцензією на 
проведення таких видів діяльності, як надання послуг у галузі 
громадського харчування, догляду за домом, сімейного догляду, 
деяких особливих видах базових соціальних послуг, а також 
організації дитячих садків та освітніх установ, установ із догляду за 
немічними та людьми похилого віку. В Болгарії, наприклад, для 
надання соціальних послуг організації не потрібно отримувати 
ліцензію, але необхідно зареєструватися в спеціальному реєстрі, 
окрема ж ліцензія необхідна лише для роботи з дітьми. Тенденція в 
сучасному світі показує все більше зрівняння ГО, які займаються 
наданням спеціалізованих послуг, і інших юридичних осіб (від 
приватних комерційних компаній і до державних установ), які 
займаються наданням цих послуг.  

Часто ГО зобов’язані подавати щорічну звітність про свої 
фінанси (принаймні для податкових відомств за умови того, що їх 
річний обсяг перевищив порогову суму, обов’язкову для подання 
податкової декларації). Від деяких організацій, крім податкової 
звітності, вимагається подача більш докладної інформації про 
свою діяльність і в інше відомство (або відомства), якими 
найчастіше можуть бути орган реєстрації ГО або ж профільне 
міністерство, яке контролює ту галузь діяльності, якою 
займається ця організація. У той же час, в ряді країн громадські 
об’єднання звільнені від подібної звітності. Наприклад, чеські та 
словацькі громадські об’єднання звільнені від подачі будь-якої 
звітності до тих пір, поки їх дохід не перевищує певного рівня. 
Тим не менш, вони повинні вести бухгалтерський облік і можуть 
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бути піддані аудиторській перевірці. У цих країнах звітність 
також залежить від наявності статусу суспільної корисності, який 
передбачає більш високий рівень звітності як від благодійних 
фондів, так і від громадських об’єднань.  

Деякі країни вимагають від певного типу ГО подачі більш 
ґрунтовної звітності про свою діяльність. Словаччина, наприклад, 
вимагає короткий опис проведеної діяльності з поясненням того, 
як ця діяльність відповідає статутній меті організації, а також 
окрему бухгалтерську звітність витрат, пов’язаних з підприєм-
ницькою діяльністю, а від благодійних фондів додатково ще 
потрібна розбивка витрат на адміністративні цілі і ті, що 
безпосередньо пов’язані з виконанням мети фонду. Суспільно 
корисні організації в Угорщині та Польщі повинні подавати досить 
докладні звіти про свої програми. Фонди, крім того, найчастіше 
мають звітувати з питань управління цільовими пожертвами. 
Більше того, в деяких випадках обов’язковим є і проведення 
незалежного зовнішнього аудиту.  

Крім накладання вимоги щодо звітності, влада часто користу-
ється і іншими інструментами контролю, такими як аудити та 
перевірки, що проводяться державними органами, особливо з метою 
моніторингу фондів та суспільно корисних організацій. У Болгарії 
останні піддаються фінансовим аудитам, метою яких є перевірка 
використання державних або муніципальних субсидій або грантів, 
наданих у рамках європейських програм. Відповідний контролю-
ючий орган повинен мати підстави для проведення аудиту, проте 
відсутня вимога про завчасне попередження про аудиторську 
перевірку. Угорські суспільно корисні організації найчастіше переві-
ряються Державною рахунковою палатою на предмет використання 
бюджетних субсидій. В Польщі міністерство, відповідальне за 
питання соціального страхування, має право доступу до майна 
організації, її документації та інших носіїв інформації, а також має 
право зажадати усні та письмові пояснення.  

Завдання звітності, в цілому, полягає в тому, щоб діяльність 
організації відповідала легітимним вимогам закону, але не була 
занадто обтяжливою і не призводила до зайвого втручання 
держави у внутрішні справи організацій. ГО зазвичай зобов’язані 
подавати податкову звітність згідно з регламентом, встановленим 



0  

 296 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(76) 

законами про оподаткування. Іноді така звітність повинна 
проходити аудит, але невеликі організації часто звільняються від 
виконання цієї вимоги. Що ж до програмної звітності, суспільно 
корисні організації, яким надані податкові / фіскальні пільги, 
повинні подавати звітність, але при цьому малі організації нерідко 
звільняються від цього обов’язку або ж подають спрощену 
звітність. Слід також відзначити і те, що ГО часто зобов’язані 
виконувати й інші вимоги зі звітності, включаючи звіти перед 
своїми керівними органами, а також звіти, подані до відповідних 
дозвільних органів у разі, якщо ця ГО проводить діяльність, яка 
передбачає ліцензування. Крім того, звітність подається і в 
державні фінансові органи, і приватним донорам.  

У разі неподання звітності, як правило, накладаються санкції 
та штрафи. Така ситуація в Болгарії, де держава може 
оштрафувати ГО на суму від € 50 до € 500. У Польщі громадське 
об’єднання, яке не дотримується вимог про надання документації, 
може бути піддано одноразовому штрафу на суму, що не 
перевищує 5000 злотих, сплати якого можна уникнути за умови 
негайного виконання вимог після накладення штрафу. У Словач-
чині благодійний фонд, який не подав звітність, може бути 
оштрафований на суму від 10 до 100 тисяч словацьких крон. У 
багатьох країнах штрафами можуть бути покарані як організації, 
так і їх відповідальні особи.  

У багатьох країнах неодноразове неподання звітності може 
призвести до припинення діяльності та розпуску організацій. У той 
же час, припиненню діяльності повинно передувати відповідне 
повідомлення організації та надання їй можливості виправити 
недоліки. У разі накладення штрафу або винесення рішення про 
припинення діяльності зазвичай надається можливість оскарження.  

Санкції, що застосовуються до суспільно корисних організа-
цій, можуть включати втрату податкових пільг і статусу суспільної 
корисності. У Болгарії, наприклад, такі організації можуть 
припинити своє існування у разі систематичних порушень вимог 
щодо звітності. Певною мірою ситуація аналогічна і в Чехії, де 
суспільно корисна організація може втратити своє загальне 
звільнення від сплати податків на рік через вчинення порушення та 
часткові податкові пільги в наступному фінансовому році. 
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Отже, на основі проаналізованих матеріалів можна дійти 
висновку, що основи інституціоналізації громадських об’єднань 
лежать у сфері правового забезпечення. Держава може створювати 
сприятливі умови для їх діяльності, надавати податкові префе-
ренції та державне фінансування або створювати процесуальні 
перепони на шляху функціонування ГО: від моменту їх реєстрації 
до накладання санкцій та штрафів.  

Висновки. Вище наведено та проаналізовано неповний перелік 
питань інституційного забезпечення діяльності громадських 
об’єднань у країнах Центрально-Східної Європи. Широкий розгляд 
цієї проблеми включає, в тому числі, вивчення особливостей прак-
тичної реалізації нормативних актів у різних країнах, інструментів 
та механізмів взаємодії громадських об’єднань з органами 
державної влади, більш детального опису проблем безпосереднього 
здійснення діяльності (процедура реєстрації, документообіг, 
оподаткування, звітність, легалізовані механізми участі в житті 
суспільства тощо). Проте коло питань, розглянутих у цій статті, 
дозволяє зробити декілька висновків, важливих для подальшого 
вивчення проблеми: 1. Інституційне забезпечення діяльності громад-
ських об’єднань є значимою проблемою початку XXI століття в 
контексті поглиблення євроінтеграційних процесів та продовження 
руху хвилі демократизації на Схід Європейського континенту;  
2. Інституціоналізація громадських об’єднань у країнах ЦСЄ включає 
два взаємопов’язані процеси – нормативно-правове та організаційне 
оформлення діяльності інститутів громадянського суспільства, 
кожний з яких відбувається особливо в умовах різних країн і потребує 
детального дослідження; 3. В Україні почалася нова хвиля 
інституційного оформлення функціонування громадських об’єднань 
із прийняттям Закону України «Про громадські об’єднання» у 2013 
році. Цей процес передбачає вирішення широкого кола правових та 
організаційних питань, які не можуть бути повністю скопійовані з 
практики сусідніх країн, адже тісно взаємопов’язані з адміністратив-
ною системою країни в цілому, особливостями державного управлін-
ня, рівнем розвитку громадянського суспільства, історичними 
умовами та існуючими в суспільстві традиціями громадської участі. 
Україна має випрацювати власний механізм інституційного офор-
млення елементів громадянського суспільства, основуючись на 
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національних особливостях, але з урахуванням досягнень найкращих 
світових практик якісної взаємодії громадських об’єднань та органів 
державної влади.  
 
_______________________________ 
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Валентина Опанасюк  
 

РИЗИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ:  
ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ  

НАПЕРЕДОДНІ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 
 

У статті проаналізовано взаємозв’язок між політичною ста-
більністю та модернізацією українського суспільства. Враховано 
результати міжнародних досліджень політичної стабільності, 
політичних ризиків, опитування експертів, проведених після 
Революції Гідності в Україні. Здійснено оцінку ризиків модернізації в 
умовах зміни політичної влади в Україні, анексії Криму та 
конфлікту на Донбасі. Виявлено ризики модернізації для правлячого 
та політичного класів. Прогнозовано ключові позитивні наслідки 
модернізації для України.  

Ключові слова: політична стабільність, системні реформи, 
структурні реформи, політичні ризики, модернізація. 
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Opanasiuk V. Risks of modernization: political stability on the 
eve of reforms in Ukraine. The relationship between political stability 
and modernization of the Ukrainian society analysed in the article. The 
data of international researches of political stability, political risks, 
surveys of experts that were conducted after «revolution of dignity» in 
Ukraine are considered. The risks assessment of modernization in the political 
power change conditions in Ukraine, annexation of the Crimea and the 
conflict on Donbas is carried out. Risks of modernization for the ruling 
and political classes are revealed. Key optimistic consequences of the 
modernization for Ukraine are predicted. 

Key words: political stability, system reforms, structural reforms, 
political risks, modernization. 

 
«Третя хвиля» демократизації, що розпочалася в 1974 році, на 

думку С. Гантінгтона, стимулювала перехід країн Центральної та 
Східної Європи на шлях трансформації та навздогінної модернізації 
[1, c. 8, 13]. Модернізація в цьому регіоні поєднувала реформи 
політичного, економічного та соціального характеру, охоплювала всі 
сфери суспільства. Частина посткомуністичних країн, зокрема країни 
Балтії та Польща, пройшла цей шлях порівняно успішно, сформу-
вавши демократичні політичні інститути та життєздатні економіки.  

Поряд із цим, Україна без року як чверть століття все ще 
тільки намагається побудувати новий суспільний порядок, модер-
нізувати політичну систему та економіку. Чергова спроба 
суспільно-політичної модернізації незмінно наштовхується на 
нездоланні перешкоди, а реформи мають поверховий, непослі-
довний характер.  

Успішність економічних реформ і утвердження демократії в 
окремих країнах, що модернізували свої суспільно-політичні 
системи наприкінці ХХ ст., датський політолог О. Норгаард 
пояснював зовнішніми та внутрішніми початковими умовами, 
інституційними змінами і стратегічною програмою реформ. 
Слушним видається його головний висновок про те, що попри 
загальні закономірності та особливості процесів модернізації 
«треба у кожному випадку обов’язково розглядати специфічний 
для кожної країни вплив економічних реформ на демократію, і 
навпаки» [2, с. 354].  



 

 301 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Особливості української демократії в її переродженій формі 
виявив український політолог Ф. Рудич. Орієнтири демократії в 
Україні, на його думку, спрямовані не на розвиток країни, а на 
задоволення приватних інтересів незначної частини політиків. 
Проте парадокс української модернізації, на наш погляд, полягає в 
тому, що завдання розробки та реалізації магістрального проекту 
розвитку пропонує суспільству «саме політичний клас, правляча 
політична еліта» [3, с. 8–9]. Тож, нез’ясованим залишається ризик 
можливості чергового провалу реформ, а отже – втрати 
історичного шансу модернізувати Україну.  

Інший український політолог Ю. Шайгородський зауважує, 
що до влади в Україні після Євромайдану прийшла опозиція, 
лідери якої не були готові до кардинальних змін у суспільстві. 
Переважно це були політики, які мали попередній досвід держав-
ного управління та не змогли реалізувати започатковані раніше 
реформи. Саме тому високою залишається загроза політико-
управлінської прокрастинації – відкладання або уникнення від 
прийняття та реалізації рішень у сфері політики та державного 
управління [4, с. 146–147].  

Зважаючи на зазначене, українське суспільство, на противагу 
державі, зобов’язане забезпечити умови здійснення суспільно-
політичної модернізації. Громадянське суспільство, з одного боку, 
залишається єдиним дієвим фактором внутрішнього контролю за 
розробкою та реалізацією стратегії модернізації, діями влади, мобі-
лізуючим фактором Європи в напрямі підтримки реформ в Україні. З 
іншого боку, єдність і активність суспільства, його партнерська 
позиція щодо держави забезпечують політичну стабільність, 
дозволяють управляти ризиками модернізації.  

Завдання дослідження полягає у виявленні причин та аналізі 
результатів затяжної модернізації українського суспільства на 
етапі завершення Революції Гідності. Мета – оцінка ризиків 
модернізації для розробки й реалізації нової стратегії реформ, 
забезпечення політичної стабільності всередині держави, зміц-
нення системи міжнародної та регіональної безпеки. 

Розпочнемо з висунення припущень. 
Перше з них: стан українського суспільства й держави після 

Революції Гідності вимагає терапевтичного втручання в усі без 
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винятку сфери суспільного життя задля забезпечення політичної 
стабільності й економічного зростання. Структурні реформи в 
економіці недостатні для досягнення мети оновлення українського 
суспільства.  

Друге припущення: необхідною умовою модернізації України 
є подолання залежності державної влади від олігархічних груп.  

І, нарешті, третє – в Україні потрібно завершити ротацію 
політичного класу для забезпечення підтримки й реалізації реформ, 
оскільки відсутність змін у цьому напрямі зумовлює безрезультат-
ність зусиль із модернізації суспільства. 

Дійсно, основою модернізації є ефективна державна полі-
тика, що спирається на дієву систему права та рівні можливості 
конкуренції, а не політичну ефективність. У цьому зв’язку 
олігархія та політичний капіталізм як її економічна база небез-
печні й неефективні ані з економічної, ані з політичної позицій. 
Політична влада в державі повинна розуміти вигоди від 
демократизації та модернізації суспільства. Такий підхід 
стимулюватиме здійснення реформ.  

Прийняття рішень у політиці та економіці враховує ризики 
сучасного суспільства, зокрема, політичні ризики. Ризик модерні-
зації – це, передусім, політичний ризик, оскільки він залежить від 
впливу держави та інших політичних чинників. 

Політичний ризик складно визначити. Діапазон значень 
цього поняття широкий: від оцінки рівня політичної стабіль-
ності до прогнозування впливу усіх некомерційних ризиків на 
можливість отримання прибутку інвесторами в країні розмі-
щення інвестицій.  

Політичні ризики визначають переважно з позицій економіч-
ного чи соціологічного підходів. 

Економічний підхід розглядає політичний ризик як одну зі 
складових країнного ризику (country risk). Важливість такого розу-
міння зумовлена потребами державного управління й залучення 
інвестицій в економіку.  

Економічний підхід часто розглядає державу як корпорацію, що 
діє згідно з законами організації. Звідси, спроби побудувати процес 
державного управління на принципах організаційного менеджменту. 
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Держава є елементом механізму ринкового регулювання, але непри-
пустимо зводити її структуру та вплив винятково до економічної 
складової. Дійсно, держава залишається впливовим учасником 
національного ринку, проте помилково вважати, що її головне 
завдання – це економічний прибуток, а не ефективне управління 
суспільним розвитком. Так, зведення управління суспільством і 
державою винятково до економічних показників уже неодноразово 
доводило свою неспроможність, зокрема, в Україні під час «пома-
ранчевої революції» 2004 р. та Революції Гідності (Євромайдану) 
кінця 2013 – початку 2014 рр.  

У вузькому значенні, політичний ризик – це можливість 
фінансових втрат організації внаслідок настання несприятливих 
чинників у країні розміщення інвестицій. Проте вузьке розуміння 
політичного ризику не відображає всієї специфіки його впливу на 
зміст програми реформ, ефективність прийнятих політичних рішень 
і результати процесу модернізації. Суть досліджуваного поняття 
важливо зв’язувати з політичною стабільністю як базовою умовою 
для старту та реалізації усіх модернізаційних заходів.  

Вважаємо, що взаємозв’язок соціального, економічного й 
політичного в суспільстві обумовлює висновок про необхідність 
враховувати всі ці аспекти, оскільки вони взаємно детерміновані 
в динаміці процесу політичної стабілізації суспільних відносин і 
структур.  

Соціологічний підхід обумовлений соціально-гуманітарною 
значущістю подій, явищ і тенденцій суспільного розвитку, які 
безпосередньо або побічно пов’язані з рішеннями держави як 
головного політичного інституту. 

Політичний ризик – це вірогідність зміни умов функціо-
нування держави, діяльності підприємств і організацій під впливом 
політичних факторів. 

Політична стабільність – це стійкість політичної системи під 
впливом несприятливих факторів політичного середовища. 

Індикатор політичної стабільності й відсутності насильства/ 
тероризму – один із шести сукупних індикаторів, які Всесвітній 
банк обчислює у стратегічному дослідженні «Міжнародні індика-
тори управління» (WGI). Звіт цієї впливової міжнародної фінан-
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сової організації, доступний для аналізу в середині 2014 р.1, зафік-
сував результати за період з 1996 по 2012 рік. Результати 
дослідження відображають показники окремо по 215 країнах.  

Кожен індикатор рейтингу обрахований у відсотках. 
Найнижчий розряд відповідає 0, найвищий, тобто такий, що має 
кращу оцінку – 100 % [5]. 

Спираючись на дані цього дослідження, вдалося виявити від-
сутність прямої залежності між індикаторами політичної стабільності 
та ефективності державного управління, принаймні на прикладах 
Росії та України (див. рис. 1 і 2). 

 

 
Рис. 1. Україна 2002 – 2012. Відношення між агрегованими 

індикаторами політичної стабільності  
та ефективності державного управління 

 
Ресурс: The Worldwide Governance Indicators (WGI) project (2013). 

 

                                                 
1 Оскільки мета дослідження полягає в оцінці ризиків напередодні нової 

спроби модернізації, успішне здійснення якої очікувалося українським 
суспільством та міжнародною спільнотою після Революції Гідності, беремо до 
уваги дані, доступні на середину 2014 року. Такий підхід до відбору даних 
дозволить оцінити ситуацію максимально наближено до її бачення внутріш-
німи та зовнішніми впливовими політичними акторами та зацікавленими 
групами українського суспільства з врахуванням кардинальних змін 
політичної реальності, обранням нового Президента України П. Порошенка та 
до початку очікуваних реформ.  
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Рис. 2. Росія 2002 – 2012. Відношення між агрегованими 
індикаторами політичної стабільності  
та ефективності державного управління 

 
Ресурс: The Worldwide Governance Indicators (WGI) project (2013). 

 
Отже, ефективність державного управління не впливає безпо-

середньо на політичну стабільність. Чітке розмежування понять 
«ефективність державного управління» та «ефективність політич-
ної системи» в оцінці ризиків модернізації дозволяє визначити 
ключові помилки попереднього досвіду реформ 2010–2013 рр.: 

1. Фактична підміна Урядом М. Азарова поняття ефектив-
ності політичної системи поняттям ефективності управління. 
Внаслідок цього окремо взята адміністративна реформа, проведена 
в її обмеженому варіанті, не змогла розв’язати проблем, що 
загострилися в українському суспільстві; 

2. Застосування методів ручного управління економікою; 
3. Посилення авторитарних позицій Президента; 
4. Забезпечення колишнім Президентом України В. Янукови-

чем дисбалансу влади, посилення впливу Служби безпеки України 
(СБУ) та армії, правового нігілізму та безправ’я; 

5. Корупція і можливість особистого збагачення «сім’ї прези-
дента» (зростання непотизму та клієнтелізму). 
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Усе це виявило істинний зміст політики поверхових струк-
турних реформ, суб’єктивні причини провалу політики структурної 
модернізації. Наслідки хоч і були прогнозованими, але виявилися 
неочікуваними як для влади, так і для опозиції, а саме – масові 
протести й Революція Гідності. 

Якщо ж державна влада бачить необхідність і перспективи 
модернізації, то політична стабільність є необхідною умовою 
проведення реформ. 

Таким чином, ефективність політичної системи виражається в 
легітимації політичної влади [6, c. 147], суб’єктивних показниках 
підтримки політики глави держави, а також в об’єктивних показни-
ках економічного зростання, розподілу, співвідношення найбільш 
багатих і бідних груп населення, стану безробіття, купівельної 
спроможності та збалансованості бюджету.  

Тепер перейдемо до виявлення очікувань щодо здійснення 
модернізації після Революції Гідності.  

У середині 2014 р. ефективність політичної системи України 
й оцінки підприємцями загальної ситуації та перспектив розвитку 
економіки на найближчі 12 місяців виявилися несприятливими. 
Індекс ділових очікувань1 підприємців знизився зі 104,2% в пер-
шому кварталі до 101,5% у другому кварталі 2014 р. [7, с. 8–12]. 
Підприємці пов’язували низькі очікування з нестабільною 
ситуацією на Сході та погіршенням відносин із Російською 
Федерацією. 

Геополітичний конфлікт, епіцентр якого зосереджений в 
Україні, природно, притягнув увагу міжнародних фінансових орга-
нізацій та рейтингових агентств. Головна причина такого тяжіння 
має глобальний характер і полягає у ризиках для систем міжнарод-
ної та регіональної безпеки. Крім того, Україна та Російська 
Федерація як найбільші держави Східної Європи забезпечували, 
хоч і крихкий, економічний баланс у Європі, стримували потік 
мігрантів із країн Азії. Із початком конфлікту, локалізованого на 
території України, зросли ризики й для окремих країн. 

                                                 
1 Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікувань розвитку під-

приємства протягом наступних 12 місяців. Розраховується як баланс відповідей щодо 
змін фінансово-економічного стану та майбутньої економічної активності. 
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Назвемо деякі з політичних ризиків, згаданих міжнародними 
рейтинговими організаціями. 

Так, міжнародна аналітична компанія «Євразія Груп» (Eurasia 
Group) на початку 2014 р. опублікувала Топ-10 ризиків, серед яких 
названо ризики зовнішньої політики США та особистого впливу 
Президента Російської Федерації В. Путіна на політику [8, с. 3–4, 
19–20]. Ризики особистого авторитету В. Путіна та геополітичних 
амбіцій Росії пояснюють високу вірогідність тривалої підтримки на 
території України зони політичної кризи з відповідною їй політич-
ною нестабільністю, поглинанням внутрішніх ресурсів тощо.  

Слід зазначити, що внаслідок зростання геополітичної не-
передбачуваності та втрати інвестиційної привабливості передусім 
постраждала економіка самої Росії. Проте для економіки України, 
яка в основному орієнтована на економічні зв’язки з Росією, 
економічна ситуація прогнозовано загострилася до критичних 
значень, навіть незважаючи на введений Європейським Союзом 
безмитний режим для українських товарів.  

Всесвітній банк прогнозував на кінець 2014 р. скорочення обся-
гів реального ВВП Російської Федерації на 1,8% в основному 
внаслідок зниження інвестиційної активності та обсягів споживання. 
Відновлення економіки Росії передбачалося в 2015 р. [9, с. 25–26 ], 
проте цього не сталося передусім через невирішеність російсько-
української кризи та пов’язаного з цим продовженням санкцій ЄС до 
31 січня 2016 р. 

Британська дослідницька компанія «Євромані» (Euromoney) на 
основі аналізу 186 країн знизила індикатор політичного ризику 
Росії у першій половині 2014 р. із 54-го до 62-го місця, а України – 
із 24-го місця до 146-го [10]. Значним ризиком для України 
залишалася відсутність очікуваних і так необхідних суспільству та 
державі реформ [11].  

Ризик модернізації – це вірогідність осучаснення суспільства 
під впливом політичних факторів. Усі перелічені політичні 
фактори порушують економічні зв’язки, посилюють суверенний 
ризик неплатоспроможності та видаються вкрай несприятливими 
для повернення кредитів МВФ. Останнє, безперечно, ляже на плечі 
звичайних громадян і підприємців. 
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Тепер перейдемо до виявлення соціальних груп, які макси-
мально й у першу чергу відчують на собі ризики модернізації. В 
Україні існує принаймні 3 такі соціальні групи. Це правлячий клас, 
політичний клас і групи населення, які отримують пільги від дер-
жави. Перші дві групи впливають на прийняття державних рішень. 
Третя група здатна викликати громадянські протести, якими, 
проте, можна управляти. 

Звідси випливає, що модернізація суспільства залежить від 
спроможності влади провести реформи. 

У чому полягає ризик для владних груп? Що втрачають і що 
набувають правлячий і політичний класи, якщо врахувати, що 
зміна влади відбулася як зміна позицій правлячої та опозиційної 
груп у державі? 

Правлячий клас в Україні – це олігархи, яких можна розділити 
на дві групи. Перша з них – олігархи, близькі до екс-президента  
В. Януковича, які втратили свої впливові позиції після Революції 
Гідності. Друга група – ті, які втратили свої домінуючі позиції за 
часів В. Януковича та підняли їх після Революції. 

Ризики модернізації для олігархів і політичного класу 
відображені в табл. 1 і 2. Оцінка ризиків враховує як негативні, так 
і позитивні зміни для відповідних груп суспільства. 

Таблиця 1  
Ризики модернізації для правлячого класу України 

Хто ризикує 
(групи макс. 
ризику) 

Чим ризикують 
(втрати) 

Заради чого 
ризикують 

(вигоди) 
Олігархи, з най-
ближчого оточення 
колишнього Пре-
зидента України 
В. Януковича  

зміна політичних і еко-
номічних інститутів; 
втрата свого доміну-
ючого становища в сис-
темі розподілу ресурсів 
(корупційні схеми, ри-
нок землі, приватизація 
та реприватизація); 
втрачена вигода від від-
міни або обмеження екс-
портно-імпортних опе-
рацій України з Росією; 

диверсифікація та оп-
тимізація виробництва; 
вихід на європейські 
ринки, сукупні обсяги 
товарообігу яких на 
20% вищі за обсяги 
ринку Росії; 
зовнішні інвестиції 
  
 



 

 309 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Продовження Табл. 1 
 втрачена вигода від  
  економічних санкцій 

західних держав; 
можлива націоналізація 
власності; 
знищення власності 
внаслідокі воєнних дій 

 

Олігархи, що поз-
булися домінуючих 
позицій під час пре-
зидентства В. Яну-
ковича 

втрачена вигода від 
відміни або обмеження 
експортно-імпортних 
операцій України з Ро-
сією 

прозорі правила гри; 
збільшення доходів від 
виходу на європейські 
ринки; 
інвестиції  

 
Отже, після Революції Гідності українське суспільство 

очікувало такі політичні ризики, що впливають на вірогідність 
успішної модернізації:  

1. Ризик виникнення зони постійної нестабільності на Півден-
ному Сході країни: оскільки в Україні функціонує політична система, 
інституціональний дизайн якої нестійкий до політичних криз, то існує 
висока вірогідність масових виступів, триває конфлікт із Росією; 

Таблиця 2  
Ризики модернізації для політичного класу України 

Хто ризикує 
(групи макс. 
ризику) 

Чим ризикують 
(втрати) 

Заради чого 
ризикують 

(вигоди) 
Депутати Верхов-
ної Ради України, 
обласних рад, 
чиновники вищих 
силових структур, 
представники 
бюрократії, які 
впливають на 
прийняття рішень  

втрата політичної 
влади; 
зміна правил 
політичної гри 

демократичні 
політичні інститути; 
рівні умови 
політичної 
конкуренції;  
правова держава 
 

 
2. Ризик відкладеної модернізації, тобто ризик того, що істо-

ричний шанс модернізації знову буде втрачений. Основою такого 
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ризику є той факт, що за більш ніж 20 років незалежності України 
жодна спроба модернізації так і не завершилася успіхом; 

3. Ризик спланованої дестабілізації політичної ситуації внаслі-
док боротьби відсторонених від влади олігархічних груп, втрати 
ними власності та частини доходів.  

Підсумовуючи, слід сказати, що в Україні склалися два впли-
вові фактори реформ: перший із яких – це активне громадянське 
суспільство, а другий – «м’яка сила» Європейського Союзу та Між-
народних фінансових організацій. Ці фактори є противагою ризику 
провалу реформ, що спрямовані на модернізацію суспільства. 

Водночас, слабким залишається фактор усвідомлення правлячим 
класом того факту, що перерозподіл власності зменшує національний 
дохід і призводить до зубожіння суспільства.  

Тому очищення влади, конституційна реформа, зміна дизайну 
всієї політичної системи, а слідом за цим зняття державою обмежень 
у розвитку приватного сектору створило б стимули для залучення 
інвестицій. Іспитом нової влади на професійну придатність повинно 
стати формування середнього класу на основі успішно функціо-
нуючого середнього та малого бізнесу, який справно платить 
податки державі  

Необхідно зміцнити кордони, посилити армію, фінанси, зба-
лансувати фіскальну політику, створити бюрократію, яка підпо-
рядкована прозорим правилам управлінської діяльності. Саме так 
починали процес модернізації західні суспільства.  

 
_______________________________ 

 
1. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / Сэмюэл 

Хантингтон ; [пер. с англ. Л. Ю. Пантшой]. – М. : РОСПЭН, 2003. – 368 с. 
2. Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа : 

порівняльний аналіз посткомуністичних країн / Оле Норгаард ; [пер. з англ. 
М. Козуб, А. Галушка]. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 424 с.  

3. Рудич Ф. М. Основний напрям розвитку українського суспільства в 
умовах модернізації : спроба політологічного аналізу / Ф. М. Рудич // Наукові 
записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса 
НАН України : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 1. – С. 5–25. 

4. Шайгородський Ю. Ж. Роль громадянського суспільства у 
становленні нової політичної реальності / Ю. Ж. Шайгородський // Наукові 



 

 311 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Купаса 
НАН України : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 3. – С. 136–152. 

5.  Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators 2013 [Digital resource] 
/ D. Kaufmann, A. Kraay, М. Mastruzzi. – Washington : World Bank, 2013. – Access 
mode : http://info.world bank.org/governance/wgi/index.aspx# home. 

6. Masters of Political Science / eds. by D. Campus, G. Pasquino. – 
Colchester : ECPR Press, 2011. – 256 p.  

7. Національний банк України. Ділові очікування підприємств України 
[Електронний ресурс] : аналітичний звіт, 2 квартал 2014 р. – 2014. – Вип. 2. – 
Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=880491. 

8. Bremmer I. Top Risk 2014 [Digital resource] : report / I. Bremmer. – 
2014. – 9 January. – Eurasia Group. – Access mode : https://s3.amazonaws.com/ 
Top_Risks_2014/Top+Risks+2014.pdf. 

9. Hansl B. Confidence crisis exposes economic weakness [Digital 
resource]: Russia economic report / B. Hansl. – Washington : World Bank Group, 
2014. – No. 31. – Access mode : http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
2014/03/ 19357185/confidence-crisis-exposes-economic-weakness. 

10. Weltman J. Euromoney Country Risk survey results Q1 2014 [Digital 
resource] : Confidence in EMs nosedives as eurozone trust returns / J. Weltman. – 
Euromoney. – 2014. – Access mode : http://www.euromoney.com/Article/ 
3330053/Category/14091/ChannelPage/8959/ Euromoney-Country-Risk-Survey-
results-Q1-2014-Confidence.html?copyrightInfo=true. 

11. Ellis E. Inside Ukraine’s economic crisis [Digital resource] / E. Ellis. – 
Euromoney, – 2014. – June. – Access mode : http://www.euromoney.com/ 
Article/3348545/Category/17/ChannelPage/0/Inside-Ukraines-economic-crisis. html?p= 
2&copyrightInfo=true. 

 
 

Олена Резніченко 
 

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ 
 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф.Кураса НАН України створено рішенням Президії НАН 
України 11 грудня 1991 року у зв’язку з новим контекстом, якого 
набули в умовах незалежності проблеми співвідношення політики 
і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових 
парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності 
в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів 
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етнополітики, технологій управління сферою політичних і між-
етнічних відносин, здійснення експертизи нових модернізаційних 
проектів у соціокультурній сфері.  

Протягом багатьох років наукова бібліотека нашого закладу 
поповнюється працями співробітників інституту, які, крім тради-
ційної наукової, ведуть ще і видавничу роботу. Друком виходять 
«Наукові записки», «Сучасна українська політика» та інші.  

2014 рік також приніс цікаві книжкові новини: 
 
Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації 

в Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майбороди. – К.: 
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 280 с.  

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-
дослідної роботи «Націоінтегруючий потенціал науково-іннова-
ційної політики в Україні: соціо-гуманітарні аспекти», що вико-
нувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України у 2013 р. У ній розглянуто проблеми 
інноваційного розвитку України та вплив інноваційних технологій 
на перспективи соціального і гуманітарного поступу суспільства з 
метою забезпечення його конкурентоспроможності у світовому 
геостратегічному просторі. 

 
Відділ теорії та історії політичної науки (зав. відділу 

М. І. Михальченко):  
 
Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції україн-

ського суспільства: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН 
України. – 376 с.  

Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку 
єврейської національної спільноти в сучасному українському 
соціумі та Українській державі. Досліджуються стан та рівень 
єврейської громади в контексті інтеграції українського суспільства, 
історико-політичний аспект цієї наукової проблеми.  

Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, 
студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться 
дослідженнями в царині української юдаїки. 
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Суспільні цінності населення України в теоретичних і 
практичних вимірах / Авт. колектив : М.І.Михальченко (керівник) 
та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 336 с.  

У монографії досліджується система політичних цінностей 
населення України, їх структура, регіональна специфіка. Розкрива-
ються методологічні та теоретичні основи їх аналізу й корегування 
в ціннісно-розколотому українському суспільстві. Здійснені 
спроби політичного прогнозу деяких процесів трансформації 
ціннісних орієнтацій в умовах курсу на європейську інтеграцію. 

Книга розрахована на науковців, політиків, широке коло 
читачів. 

 
Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід 

/ [Ю. Шаповал, Л.Нагорна, О.Бойко та ін.]; за заг. ред. Ю.Шаповала. – 
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 600 с.  

Історична пам’ять – умовний і крихкий конструкт, який 
вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, 
ідеологічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного 
ціннісного, понятійного, символічного простору нині є однією з 
найгостріших з-поміж тих, які підтримують стан постійної 
ідентифікаційної кризи.  

Автори вбачали завдання у дослідженні вузлових питань як 
практичного, так і теоретичного характеру, що їх ігнорування 
може призвести до ескалації пам’яттєвих війн та поглиблення 
розколотості символічного простору. Як запобігти цьому? На це 
запитання прагнуть віднайти відповідь автори книги. 

 
Відділ соціально-політичної історії (зав. відділу М.С.Карма-

зіна):  
 
Політичні механізми формування громадянської ідентичності в 

сучасному українському суспільстві / Т.Бевз, О.Зорич, А.Зуйков-
ська, М.Кармазіна, Н.Ротар, В.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса 
НАН України, 2014. – 206 с. 

 
У монографії здійснено аналіз соціально-політичних умов 

формування громадянської ідентичності сучасної України; 
окреслено основні політичні механізми утвердження громадян-
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ської ідентичності в умовах політичної модернізації; досліджено 
діяльність владних та управлінських інституцій, політичних 
партій і громадських організацій, спрямовану на конструювання 
громадянської ідентичності; визначено місце і роль державної 
політики, а також зовнішньополітичних впливів у процесі транс-
формації громадянської ідентичності; проаналізовано особливості 
залучення церкви до процесу формування громадянської ідентич-
ності; досліджено громадянську ідентичність у політичному 
дискурсі друкованих засобів масової інформації і роль соціальних 
мереж у громадянському самовизначенні українців; окреслено 
перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій як 
засобу зміцнення патріотизму і духовно-моральних основ в 
українському суспільстві.  

 
Відділ національних меншин (зав. відділу М.І.Панчук): 
 
Донбас в етнополітичному вимірі / В.Котигоренко, О.Кала-

кура, Л.Ковач, В.Коцур, Н.Кочан, Н.Макаренко, Ю.Ніколаєць, 
М.Панчук, О.Рафальський. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН 
України, 2014. – 584 с.  

У книзі подано результати комплексного дослідження історії і 
сучасної динаміки етнополітичних процесів на території україн-
ського Донбасу. В контекстах цієї динаміки розкривається зв’язок 
етнічних і політичних факторів, зайнятості та соціально-профе-
сійної стратифікації, мовних, культурних і релігійних орієнтацій та 
переваг, регіональної ідентичності та особливостей суспільної 
поведінки населення Донбаського регіону України. Обґрунтовано 
комплекс пропозицій щодо умов і способів реінтеграції Донбасу і 
його населення в суспільний простір України. 

 
Відділ етнополітології (зав. відділу В.А.Войналович): 
 
Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний 

ресурс, рефлективний потенціал / Л.П. Нагорна – К.: ІПіЕНД  
ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 382 с.  

У монографії розкрито сутність основоположної у західній 
історичній культурології, але поки що незвичної для вітчизняної 
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термінопрактики категорії «історична культура» – як фактора 
формування «образу минулого» у процесі взаємодії професійного 
історичного знання й колективної пам’яті соціумів. Історична куль-
тура представлена як новітній концепт раціональності в історичному 
пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, інтер-
претування, репрезентацій минулого, як вдала знахідка в системі 
категоріальної операціоналізації наукових понять. Аналізуються 
механізми циркуляції історичних ідей, які, будучи засвоєними 
суспільством, перетворюються на частину його ментального й 
вербального фонду й мотиваційний стимул. Розглянуто можливості 
використання модусів історичної культури в системі викладання та 
громадянської освіти. 

Традиційним для інституту є видання Наукових записок: 
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 6(68). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 325 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 1(69). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса, 2014. – 281 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 2(70). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2014. – 373 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 3(71). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2014. – 410 с. 

Також наукові статті дослідників можна знайти в українських 
газетних та періодичних виданнях: 

Шаповал Ю. «Теоретичний націоналіст» Олександр Довженко 
та його чекістські «біографи» / Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. – 
2014. – № 32. 

Кулик В. Український націоналізм у час Евромайдану / 
В.Кулик // Критика. – 2014. – № 7-8. 

Рудич Ф.М. Євроінтеграційний курс України // Трибуна. – 
2014. – № 5-12. 

З поданою літературою можна ознайомитися в науковій 
бібліотеці інституту. 
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