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I. ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО 
 

Ярослав Потапенко 
 

РЕЦЕПЦІЯ ЄВРОМАЙДАНУ  
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ 

 
У статті представлені ключові тенденції в осмисленні подій 

Революції Гідності, що їх можна виокремити в публікаціях 
вітчизняних інтелектуалів. Особлива увага акцентується на 
оцінці ролі й місця Євромайдану в новітніх геополітичних реаліях, 
а також визначенні його  рушійних сил та суспільно-політичних 
наслідків.  

Ключові слова: Євромайдан, Революція Гідності, соціо-
культурний дискурс, Європейський Союз, лідери опозиції. 

Yaroslav Potapenko. The reception of Euromaidan in the 
modern Ukrainian sociocultural discourse. This article presents the 
general trends in understanding the events of the Revolution of Dignity 
that they already can distinguish in publications domestic intellectuals. 
Particular emphasis is placed on evaluating the role and place of the 
Euromaidan in the new geopolitical realities and identifying its driving 
forces and socio-political consequences.  

Key words: Euromaidan, Revolution of Dignity, social and 
cultural discourse, the European Union, the opposition leaders. 

 
У сучасному українському соціокультурному просторі маємо 

надзвичайно широкий діапазон оцінок Євромайдану, що поясню-
ється значимістю цього феномену в новітній політичній історії та 
важливістю започаткованих Революцією Гідності трансформацій. 
Аналіз базових тенденцій у рецепції Євромайдану дасть змогу 
чіткіше окреслити соціокультурні контексти становлення пост-
майданної України, допоможе краще відчути й усвідомити 
специфіку нинішньої політичної ситуації, надасть додатковий 
інформаційний ресурс для вироблення солідарної громадянської 
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стратегії досягнення мети, задекларованої у період Революції 
Гідності. 

Мета статті – подати широку панораму найбільш характерних 
інтерпретацій та оцінок Євромайдану, представлених у вітчиз-
няному соціокультурному просторі. Реалізація задекларованої 
мети може посприяти поглибленню горизонтів осмислення 
українського сьогодення, стимулювати до певних різновидів 
суспільно-політичної активності задля ефективної розбудови 
громадянського суспільства. Зазначена тема частково розглядалася 
в роботах А.Мухарського, В.Наріжної, Д.Шевчука, проте досі не 
був зроблений її комплексний аналіз (попри нагальну потребу й 
безперечну актуальність, враховуючи динаміку змін у країні й 
посилення настроїв постреволюційного розчарування в широких 
колах українців). Опрацювавши значну частину текстів про Євро-
майдан (доволі репрезентативних за ідейно-тематичним наповнен-
ням), я намагався у вигляді сконденсованого монтажу ключових 
висновків, тенденцій, положень та оцінок окреслити бодай 
загальні обриси основного дискурсу Революції Гідності, який 
наразі перебуває у стадії формування і визначення. В зазначеній 
перспективі активне цитування й «ущільнене» відтворення най-
більш характерних, цікавих або оригінальних точок зору, 
висловлювань і поглядів експертів, науковців, активістів, блогерів 
є не вадою, а швидше, стратегією осмислення обраної для дослід-
ження теми (як і поєднання політологічної аналітики з елементами 
історіографічного підходу). Задекларована стратегія наукового 
пошуку, ґрунтована на принципах доповнюваності й міждисциплі-
нарності (але аж ніяк не об’єктивності, в яку мало хто вірить у 
добу постмодерну), видається найбільш ефективним способом 
пізнання обраних для аналізу феноменів. 

Одним із базових мотивів у оцінці Євромайдану є теза про те, 
що він став шансом для всієї Європи оновитися, реактуалізувати 
власні фундаментальні цінності, віра в які суттєво похитнулася в 
останнє десятиліття, паралельно з наростанням правоконсер-
вативних настроїв євроскептицизму та споживацько-егоїстичного 
конформізму, толерантного ставлення до виявів насильства, гру-
бого порушення норм міжнародного права. Тези Дмитра Шевчука, 
висловлені ще в грудні 2013 року, про те, що українці на 
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Євромайдані виявилися більш європейцями, ніж громадяни ЄС, і 
що саме в Україні вирішується доля Євросоюзу, охопленого 
інституційною кризою [1, с. 35], – досить швидко почали сприйма-
тися активістами й симпатиками Революції Гідності як беззапе-
речна аксіома і керівництво до дії. У загальноєвропейському і сві-
товому вимірах ця подія постала як новітня «передова» боротьби 
демократії з посткомуністичною диктатурою, колонізованої нації з 
імперією, права на людську гідність супроти антигуманного 
режиму, середнього класу проти клептократичної олігархії. Світ 
сприйняв Україну по-новому, іміджеві «країни бандитів і повій» 
завдано дошкульного удару [2, с. 15]. 

Професор Колумбійського університету Стівен Сестанович 
ще на початку січня 2014 року назвав Євромайдан «подією 
десятиліття, яка змусить Захід знову подумати про роль України в 
цивілізованому світі» [3]. За словами Леонідаса Донскіса, Євро-
майдан був не лише революцією проти «бандитської влади», але й 
«справжньою європейською революцією людей, далеких від 
євроскептицизму та цинічності жителів західної частини конти-
ненту» [4]. На думку філософа Євгена Бистрицького, Майдан 
спричинив «тектонічний злам» на Євразійському материку, «у 
його бурлінні достворюється Європа». «Європи на Майдані 
більше, ніж чимало де в ЄС», – зазначає вчений, для якого 
головним завданням бачиться трансформувати енергію Майдану з 
його самоорганізацією щодо ухвалення відповідних законів і 
закріплення цінностей. Це зробить Україну дуже сучасною та 
перспективною в очах Європи і світу [5, с. 25–27]. Оксана Забужко 
в одному з інтерв’ю розповідала, що її знайомі литовські й 
латиські інтелектуали говорили: «Спасибі, ваш Майдан нас вря-
тував, бо сценарій, за яким російські війська заходять «рятувать» 
«русскоязычное население», призначався, насамперед, для країн 
Балтії» [6, с. 13]. Україна нині виявилася «важливим елементом 
виходу з глобальної кризи», адже саме вона є каталізатором нової 
консолідації в Європі, – таку думку висловив авторитетний 
політолог Андрій Єрмолаєв. Ситуація в Україні остаточно довела 
європейцям, чому не потрібно співпрацювати з Росією, а «бігти від 
неї», зближуючись натомість зі США [7, с. 4–7]. В лютому 2014 
року філософ Володимир Єрмоленко написав: «Тепер нам треба 
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мислити в термінах всесвітньої історії. Наша сцена сьогодні – це 
не маленька європейська провінція. Наша сцена – цілий конти-
нент, цілий світ» [8]. Вчений зазначив, що європейська преса дуже 
підтримувала Майдан, а коли загинув Сергій Нігоян, французи 
писали: «Він загинув за Європу». Від європейців українці мають 
навчитися: історія – це еволюція, що проходить через революції. У 
Франції ХІХ ст. революції, до прикладу, відбувалися кожні  
10 років – тож і українці мають бути готові до того, що Майдан не 
є останньою революцією [8, с. 21]. Перемога Майдану сприйнята 
була на Заході як тріумф людського духу, звитяга звичайних 
людей, які раптово стали героями і зробили неможливе з точки 
зору потуг державної машини. 

Український політолог Юрій Романенко висловив обґрунтова-
не припущення: Майдан і події після нього показали, що, напевне, 
були якісь кулуарні домовленості між Москвою і Берліном щодо 
розподілу України – індустріальні райони переходять під 
непрямий контроль РФ, а центрально-західні – під ЄС. Варшаву і 
Вашингтон подібні плани щодо сфер впливу в Європі абсолютно 
не влаштовували, тому вони й допомогли Євромайдану зірвати 
геополітичну змову [9].  

Одним із базових «трендів» у оцінці Євромайдану постає 
уявлення про нього як про боротьбу абсолютного добра (свободи, 
честі, мужності, безкорисливої самовідданості) з абсолютним злом 
(сваволею, безчестям, безмірною жадібністю). Типовою під цим 
оглядом можна вважати естетично-екзистенційну позицію митця 
Володимира Гонського, який говорив про сцену Майдану як про 
«найвищу трибуну людства у його боротьбі зі злом», а про 
загиблих на вулиці Інститутській – як про «закривавлених пра-
ведною кров’ю посланців добра» й «Лицарів світла» [10]. Дедалі 
активніше в патріотичному середовищі поширюється думка, що з 
перспективи здобуття справжньої, а не декларативної незалеж-
ності, 2014 рік значить значно більше, аніж 1991-й. Лише після 
Майдану й десятків смертей українці справді завоювали свободу й 
незалежність, ілюзія яких дісталася нам «задарма» в 1991 році, – 
переконаний сценарист Євген Гендін, як і багато хто в сучасній 
Україні. Письменник Мирослав Дочинець виділив три політичні 
феномени, які Україна дала світу: Запорозька Січ, УПА та Майдан, 
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на якому людські, європейські, Божі цінності зійшлися у двобої з 
«антицінностями» совка – влади, яка оголосила війну своєму 
народу. Завдяки незнищенності українських генів, «духовного 
родового хребта» нації, з Майдану розпочалося «велике повер-
нення до українського раю, який ми втратили» [11, с. 42]. Близькі 
по духу ідеї озвучив інший український письменник, Ярослав 
Мельник, для якого досвід Євромайдану став підтвердженням: 
вроджений архетип української нації – історія тисячолітньої 
боротьби. «Це все йде від предків – козаків, УПА. Історія живе в 
тих людях. Як тільки момент надходить – вона пробуджується. 
Архетип має сильну енергетику… Такі емоції допомагають 
жертвувати собою, ведуть до героїзму. Вузьке «я» людини руйнує 
рамки і стає вселенським» [12, с. 30].  

Німецький історик Герхард Симон, аналізуючи на сторінках 
часопису «Osteuropa» причини того, яким чином «проєвро-
пейський міський протест» переріс у революцію, прийшов до 
висновку: на «екстериторіальному політичному просторі» Май-
дану прагнення до Європи виявилося тільки приводом повстати 
проти корупції еліт у формі президентської «сім’ї», яка виснажила 
країну [13, с. 29]. Подібна думка – доволі типова під час Майдану: 
не «за Європу», а проти «побиття дітей» і «кривавої диктатури», – 
саме так пояснювало багато чоловіків 40–50-річного віку 
(особливо «афганців») мотиви свого приїзду до Києва у грудні. В 
уявленні багатьох протестувальників того місяця міцно утвердився 
образ «Межигірського хряка» (чи «кривавого хряка»), винуватого 
у побитті «невинних дітей» – аналогії з Іродом, котрий віддав 
наказ вбивати немовлят у Назареті, більш ніж очевидні. 

Доволі поширеною є тенденція порівнювати Майдани  
2004-го та 2013 – 2014 років. Так, один із активних організаторів 
першого, Олександр Третьяков, з перспектив 2014 року називає 
Помаранчевий Майдан «великою прелюдією до революції», 
«веселою подорожжю з гарним настроєм». А вже Революція Гід-
ності справді змінила цінності громадян, об’єднавши їх у бо-
ротьбі за свободу, права та європейську перспективу [14]. Цікаву 
концепцію пропонує інший відомий вітчизняний політик, Андрій 
Шкіль, на думку якого, у 2014 році відбувся вже третій Майдан  
(а якщо починати зі студентської «революції на граніті» – взагалі, 
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четвертий). Першим повноцінним Майданом колишній активіст 
УНА-УНСО вважає акцію 2000-го року «Україна без Кучми», яку 
з Євромайданом поєднує відсутність чіткої мети та чітких 
методів її досягнення [15]. Всі три Майдани об’єднувала спільна 
основа: широка підтримка ідеї, актуальної на кожен конкретний 
випадок; домінуюча участь у них молоді; єднання вихідців з 
різних регіонів, – наслідок їх також спільний: якісної зміни влади 
й очікуваного оновлення системи досі не досягнуто. Ключовою 
відмінністю Євромайдану, за А. Шкілем, стало те, що україн-
ський протест вдалося «розмаргіналізувати» і зробити дієвою та 
грізною зброєю, – вперше в новітній своїй історії українці взяли 
до рук «бодай і аматорську, проте зброю», вперше відповіли 
насильством на насильство [15]. Важливе зауваження: «Подібний 
сценарій аж ніяк не прораховувався від самого початку, він не 
був закладений у матрицю Революції Гідності, події набули 
абсолютної спонтанності» [15]. «Помаранчева революція» вияви-
лася «напівязичницьким проектом», оскільки громадяни створи-
ли собі «богів», у яких потім розчарувалися, стверджує філософ 
Володимир Єрмоленко. На Євромайдані такої «інвестиції в 
кумирів» не було, натомість «поріг розчарування» став довшим, 
посилилася самоорганізація суспільства, готовність жертвувати 
собою й допомагати іншим, а відчуття індивідуальної гідності 
поєдналося з солідарністю. Втім, обидва Майдани об’єднує 
неспроможність витворити новий тип політиків, альтернативної 
дієвої еліти [8, с. 21]. 

Наступна важлива особливість Євромайдану, неодноразово 
підкреслювана його учасниками, експертами і науковцями, – це 
вказівка на неконструктивність уявлення про те, ніби лідери 
опозиції та партійні функціонери очолювали його і скеровували дії 
протестувальників. Будь-які розмови про «керованість» Майдану і 
його абсолютну лояльність до Кличка, Яценюка, Турчинова і 
Тягнибока є цілковито безпідставними. Медійний консультант 
Андрій Черніков ще в січні 2014 року вбачав причину нерішучості 
й неефективності дій «триголового дракона» опозиції в її надто 
глибокій інтегрованості з владою: «Майже всі вони або вихідці з 
теперішньої політичної та чиновницької системи, або асимілюва-
лися з нею, коли утверджувалися як політики та бізнесмени» [16]. 
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Маючи численні спільні бізнесові інтереси з партією влади, лідери 
опозиції тільки  формально очолили Євромайдан (та й то пост-
фактум!), і в багатьох тієї зими склалося враження, що вони 
шукали приводу його «згорнути», тільки боялися цей намір 
озвучити. Боялися рішуче очолити, боялися «згорнути» – просто 
«пливти за течією». Тривалий досвід співпраці зі «злочинною 
владою» (в ухваленні певних законів, у розподілі бюджетних 
коштів і «дерибані» держзакупівель тощо) – вилився у шерег 
підкилимних домовленостей, кульмінацією яких стали парла-
ментські вибори 2014 року. Рядові протестувальники ризикували 
всім – у політиків-опозиціонерів завжди лишався «простір для 
маневру», відступу чи відкупу. «Війна на Грушевського» 19–22 
січня продемонструвала з максимальною очевидністю некерова-
ність майданівців кимось із політиків – саме тоді, за словами 
Валерії Бурлакової, розподіл на «мирних протестувальників» і 
«провокаторів» зник остаточно, а заклик УНСО «Святіть ножі, бо 
це війна» набував характеру безсумнівної істини для людей, котрі 
зрозуміли, що вороття немає. Поразка означатиме смерть або 
в’язницю. «Якщо програємо – програємо все… Де-факто втратимо 
незалежність» (Руслан Андрійко, комендант КМДА). Відроджено 
й актуалізовано гасло повстанців Холодного Яру «Воля або 
смерть»; менш поширеними демотиваторами стали – «Наші Крути 
тут» і «Герої не вмирають!». Подібні міркування, надзвичайно 
поширені взимку 2013–2014 рр., в контексті «дивної війни» на 
Донбасі посідають важливе місце у вітчизняному соціо-
культурному просторі. 

Фактично загальноприйнятою в середовищі як активістів, так 
і аналітиків була від грудня 2013 року й лишається понині теза про 
те, що політики хронічно відставали від рядових протестуваль-
ників, були нездатні відповідати оперативно на виклики часу, 
«плелися у хвості» подій, жодним чином не визначали порядку 
денного. Зокрема, відомий історик Ярослав Грицак ще в січні 2014 
року озвучив думку: влада є позавчорашньою, опозиція – вчо-
рашньою, Майдан – сьогоднішній [17, с. 21]. Іншого видатного 
інтелектуала Мирослава Мариновича дратувала неспроможність 
опозиції виробити бачення, як будувати Україну («Її партійні 
програми – непотріб… Майдан породить нову хвилю лідерів. Це 
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мають бути моральні люди. Духовна складова у них повинна бути 
визначальна») [17, с. 22]. Політики і Майдан – це різне, дійшов 
висновку філософ Володимир Єрмоленко. Наше сьогодення дає 
повсякчас нові аргументи на підтвердження слушності зазначених 
оцінок. Відомий публіцист Юрій Макаров ще в грудні 2013 року 
зазначив, що опозиція «не тягне», бо її лідери – «не того масштабу 
політики», хронічно не встигають за ситуацією (тим більше, не 
проектують її), їм не вистачає креативу, здатності до нестан-
дартних рішень та ефективної комунікації. Ситуацію рятує те, що 
влада – значно гірша, аніж опозиція: «дуже тупі, дуже невиховані 
й примітивні істоти», котрі спробували «нагнуть» країну. Люди 
таку образу проковтнути не змогли і вийшли захистити свою 
гідність [18, с. 10–12].  

Характерною рисою низки текстів, присвячених Євро-
майдану, є вказівка на його стихійний, спонтанний характер – 
від початку до завершення. Соціолог і культуролог Тамара 
Злобіна, описуючи колективний відчай, який вилився у силовий 
протест після прийняття «диктаторських законів», констатує: 
«Об’єднавшись на Майдані у сотні різних ініціатив, люди ство-
рили силу, у яку ніхто не вірив, адже творилася вона вперше. І 
спромоглися на тиск і згуртовані дії, що були непередбачувані і 
неконтрольовані елітами» [19, с. 8]. Режисер Сергій Лозниця 
дійшов висновку, що керувати Майданом багато хто намагався, 
але одного центру управління так і не створилося – «була сума 
всього, колективна свідомість». Унікальністю української рево-
люції стала відсутність в неї лідера. Трапилося так тому, що 
змінився світогляд, і структура мережевого суспільства фун-
кціонує за зовсім іншими законами, аніж класична ієрархічна 
система комунікації [20, с. 14]. Для відомого режисера 
Євромайдан став продовженням війни за незалежність, і велику 
роль у цьому відіграло тривале (аж до 1956 року) протистояння 
українських повстанців радянській армії. Звідси й величезна 
кількість і роль вихідців із Західної України в тих буремних 
подіях [20, с. 12]. Польський активіст-волонтер Філіп Шимбор-
ський ключовою ідеєю Майдану називає його фундаментальну 
спонтанність – люди просто відкрилися іншим, навчилися 
працювати разом і довіряти один одному [21, с. 31]. 
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Паростки громадянського суспільства на Майдані переросли в 
його потужну самоорганізацію як системи, вважає Андрій Єрмо-
лаєв. Люди самовизначаються й організовуються без держави. 
Втім, нове покоління політиків з’явиться десь через півтора-два 
роки як контраверсійна сила до тієї моделі влади, яку зараз формує 
стара еліта (вони просто не встигають стати відомими) [7, с. 6]. 

Досі не вщухають тривалі дебати: що ж було ключовим 
мотивом, ідеєю-мотиватором, рушійною силою Євромайдану? В 
цьому контексті доволі поширеним є сприйняття Майдану як 
екзистенційно-світоглядної території перемоги над страхом, 
топосу звільнення з-під паралізуючої влади страху постгеноцидної 
нації – бути покараними нізащо й закатованими в найжахливіший 
спосіб. Метафора Майдану як «чуда Божого» досі надзвичайно 
поширена в націонал-патріотичному середовищі. Здавалося, після 
Голодомору на генетичному рівні українцям вживили тваринне 
бажання «вижити за всяку ціну!» – вижити саме фізично, моральні 
імперативи жодного сенсу в цій формулі не мали. І от коли на 
Майдані гасла «Воля або смерть!» та «Рабів до раю не пускають!» 
поширилися і вкорінилися як аксіоми первинної самоіденти-
фікації, – дуже багато людей, доволі нерішучих і боязких у 
повсякденні, раптово трансформувалися духовно й душевно, з 
релігійним завзяттям прийняли тезу «Не бійтеся, ми безсмертні». 
За спостереженням Валерії Бурлакової, під час Майдану все, що 
могло змінитися, змінилося докорінно. І зміни ці ставалися 
блискавично [22, с. 27]. 

Публіцист з Сімферополя Павло Казарін, заперечуючи спроби 
російських ЗМІ «етнізувати Майдан» і «відібрати його універ-
сальність», стверджує: «Етнічне було на другому плані. Мова була 
теж на другому плані. Головне – картина бажаного майбутнього. 
Відповідь на запитання: ким ми хочемо бути? Люди об’єдналися 
довкола картини майбутнього» [23, с. 39]. З подібною тезою 
категорично не погоджується активіст «Свободи» Юрій Сиротюк, 
для якого неприйнятні будь-які спроби «денаціоналізувати зміст 
Революції Гідності» [24, с. 19]. Розглядаючи 2014 рік як третю 
(після 1991 і 2004 років) національно-визвольну революцію, полі-
тик наполягає: доки не побудуємо «українську Україну, як німці 
збудували німецьку Німеччину», – революційні змагання тривати-
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муть знову і знову. Лише таким чином, роблячи виразний акцент 
на збереженні національної ідентичності, вдасться демонтувати 
олігархічну систему влади і власності та створити натомість 
«економіку середнього класу». Головний висновок Євромайдану, 
за Ю. Сиротюком, – це доказ неможливості побудувати нову дер-
жаву, не усунувши всіх наслідків російсько-радянської окупації 
[24, с. 19]. Серед активістів із середовища правлячих сил неодно-
разово доводилося чути думку, що перемогу взимку 2014 року 
здобули, насправді, Бандера і Шухевич, адже на їхній боротьбі й 
жертовності створено «велику легенду опору», на якій вихову-
валося кілька поколінь патріотів.  

Фундаментальним мотивом у дискурсі Євромайдану постає 
уявлення про те, що українці перестали боятися владу, ставитися 
до неї як до чогось незборимо-сакрального, непереможно-велич-
ною. Для підприємця Іллі Кенігштейна очевидно, що держава досі 
намагається діяти старими методами, але вона стала «другоряд-
ною» в Україні. Змінивши владу, українці набули звички думати 
не лише про себе, а й про суспільство загалом, – тому наступна 
зміна влади у разі її неспроможності не стане проблемою для 
громадян [25, с. 35–37]. Під впливом Майдану, як вважає історик 
Іван Патриляк, – люди втратили залишки страху перед владою, 
перестали бути пацифістами й почали йти в ногу з часом. Завдяки 
цьому громадяни усвідомили, що суспільне благо вище від осо-
бистого, а вимушена заощадливість «завершить нашу трансфор-
мацію в європейців» [26]. Тамара Злобіна переломним моментом 
для сприйняття архетипу «влада» вважає «бої на Грушевського», 
коли остаточно розвіялися надії на появу «єдиного лідера», котрий 
поведе за собою, а режим Януковича пішов у цинічний і бруталь-
ний наступ. «Коктейлі Грушевського» ще зовсім недавно зробили 
явним немислиме: опір владі з боку звичайної людини, який 
переростає в атаку на «беркутівців», брутальну фізичну дію колек-
тивного відчаю, що на символічному рівні створила прецедент 
перемоги (цілком несподівано!), поклала початок змінам у масовій 
свідомості. Перемогу Майдану дослідниця пов’язує, насамперед, з 
тим, що «критична маса людей кинула свій коктейль – не у 
міліцію, а у фігуру влади у своїй власній свідомості» [19, с. 7–8]. 



0  

 14 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

Відтоді й до сьогодні влада для українців перестала бути 
«недосяжним колосом-царем», перетворилась у функціональне 
явище, котре можна контролювати і змінювати: «Влада більше не 
персоніфікується у постаті лідера.., не є цілісною, тотальною і 
монолітною, а сприймається як хитка конфігурація інтересів різних 
груп, на яку можна впливати» [19; 8]. Відповідно до подібних 
уявлень, доволі поширених у середовищі майданівців, влада має 
бути кардинально переформатована в напрямі заміни ієрархізованої 
вертикалі на «горизонталь самоорганізованих спільнот активізму і 
співпраці». Причому цей процес символічного «розчакловування» 
влади проходив паралельно до появи нових або кардинального 
переосмислення вже відомих сакральних символів. За словами 
митця Любові Морозової, робота активістів з облаштування барикад 
і метання «коктейлів Молотова» перетворювалася на своєрідну 
містерію, магічне дійство, що відсилало до «обрядів пращурів». А 
Гімн України увійшов у царину сакрального, став «своєрідною 
молитвою – так само всеосяжною, як і «Отче наш» [27, с. 3]. 

Серед тем, пов’язаних з рецепцією Революції Гідності в 
постмайданний період, на одне з пріоритетних місць цілком 
закономірно виходить проблема стосунків між суспільством і 
владою, від адекватного розв’язання якої сьогодні прямо 
залежить доля нації і країни. Народний депутат Віктор Чумак 
стверджує, що в Україні досі відсутня повноцінна влада, оскільки 
у владу йдуть виключно для того, аби відстояти власні бізнес-
інтереси (ефір «Шустер-Live», 26 червня 2015 р.). Події на 
Майдані трансформували погляди й цінності пересічних грома-
дян, проте хижацькі бізнесові інстинкти людей, котрі прийшли до 
влади, нікуди не зникли, постійно даватимуться взнаки. Так 
вважає політолог Михайло Басараб і додає: «Ці люди мислять 
схемами, зросли і сформувалися на оборудках… балансують на 
договорняках» [28, с. 35]. Єдиний вихід із подібної ситуації 
журналіст Віктор Мороз вбачає у безкомпромісній війні з олігар-
хами, котрі перетворюють партії на бізнес-холдинги, куди потра-
пити молодим перспективним політикам дуже тяжко. Країна не 
рухатиметься вперед, доки олігархи не будуть знищені, – 
переконаний журналіст [29].  
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Логічний висновок, до якого спонукають роздуми переважної 
більшості експертів та громадських активістів стану справ, полягає 
(судячи з величезної кількості публікацій) у наступному: здобувши 
небачений раніше вплив у політичній та економічній сферах 
завдяки Євромайдану, олігархи всіма силами намагаються пере-
шкодити реалізації його базових вимог і цінностей, адже це 
означатиме крах їхнього бізнесу і впливу. Також усіма силами 
вони прагнутимуть не пустити в серйозну політику молодих, 
мислячих і чесних активістів, здатних до незалежних рішень та 
дій, самодостатніх і націлених на реальні зміни. Революцію 
Гідності лише тимчасово й вибірково зупинила олігархічно-бюро-
кратична машина, засобів боротьби проти якої громадянське 
суспільств досі не виробило. Тож успіх революції залежить від 
здатності виграти «війну з олігархами» (які, схоже, добряче 
наживаються на т. зв. «АТО» й зацікавлені в її триванні). Отже, 
актуальний етап національно-визвольної боротьби саме сьогодні – 
війна проти олігархів, життєво зацікавлених у збереженні коруп-
ційної моделі держави (щороку, за підрахунками експертів, на 
митниці, держзакупівлях, несплаті податків і офшорних комбіна-
ціях країна втрачає близько 100 мільярдів доларів). 

У зазначеному контексті неможна оминути увагою ще одну 
доволі контроверсійну тему, пов’язану з рушійними силами й 
перспективами реалізації гасел Євромайдану. Так, політолог 
Юрій Романенко у травні 2015 року писав про «постмайданний 
олігархічний консенсус», або змову, котра визначила параметри 
стосунків між олігархами після президентських виборів 2014 року. 
Саме цей новий баланс сил пояснює лояльність олігархів до 
Петра Порошенка і відповідну медійну та організаційну підтримку 
для нього під час виборів (напротивагу Юлії Тимошенко, помсти з 
боку якої олігархи ніби-то злякалися) [30]. Авторитетний експерт 
констатує, що політична система України нездатна функціонувати 
без «змов еліт», оскільки лише олігархи є її повноцінними 
суб’єктами (плюс «зовнішні гравці» – США та РФ, – котрі також 
виступають «повноцінними гравцями української політики, 
оскільки насичують її контрольованими фігурами») [30]. Народ у 
цій конфігурації – тільки «об’єкт прикладення зусиль краще 
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організованих, мотивованих і озброєних суб’єктів, котрі керують 
ним з допомогою пропаганди та істерики» [30].  

Одним з ключових месиджів, які нині формують суспільно-
політичний дискурс (а отже, й суспільну ситуацію!) в Україні, є 
теза про те, що перемогу Революції Гідності уможливила домовле-
ність вітчизняних олігархів з лідерами тодішньої опозиції за 
спиною Януковича. Простіше кажучи, олігархи зрадили «сім’ю», 
котра «віджимала» їхні бізнеси й вела країну до «сімейної дикта-
тури». Лідери опозиції взимку 2013–2014  (а можливо, ще раніше) 
дали гарантії власникам великого бізнесу щодо недоторканності 
їхніх активів і непорушності корупційної люмпенсько-олігархічної 
системи державного управління після перемоги над Президентом 
Януковичем. Петро Порошенко, буцім-то, виявився компромісною 
фігурою, яка влаштовувала, практично, всіх членів «договірняка»: 
для олігархів він був «своїм у дошку», в той час як американські 
політики побачили в ньому поміркованого прагматика, здатного 
поетапно демонтувати корумповану олігархію. Політичні реалії 
сьогодення дають вагомі аргументи на користь подібної версії 
подій – такою є точка зору значної кількості вітчизняних 
політологів. 

Спільним у дискурсі Євромайдану вважається теза про 
тектонічні ментальні трансформації, що трапилися в країні після 
повалення режиму Віктора Януковича («Саме на Майдані наро-
дилася модерна українська нація!»; «Українці вже ніколи не 
будуть такими, як раніше!»). Втім, далеко не всі дослідники й 
експерти поділяють переконання, що під час Революції Гідності 
сталися кардинальні зміни у свідомості суспільства. Зокрема, 
народний депутат Дмитро Добродомов в ефірі одного з попу-
лярних ток-шоу скрушно констатував, що Майдан нікого нічому 
так і не навчив!  Медіа-експерт Олександр Нойнєц переконаний, 
що структурних, глибинних зрушень у свідомості не відбулося, 
еліти також не змінилися (місце регіоналів зайняли інші еліти, 
«але точно такі самі»), в Президента немає жодної мотивації 
будувати «нову країну» (йому і в старій добре, а в новій місця 
може не знайтися) [31, с. 37]. Майдан відбувся, не маючи «знизу» 
громадянського суспільства – структур, готових замінити владу, 
не було. Проголосувавши у травні за П.Порошенка, українці, на 
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думку експерта, виявили незрілість, оскільки це означає, фак-
тично, «голосування за договірняк із Путіним». Отже, наступні 
10 років усе буде, як і раніше [31, с. 36]. Відомий політик Олесь 
Доній також скептично ставиться до перспектив реальних змін у 
країні, де «люди продовжують біднішати, а олігархи отримують 
надприбутки». «Якщо попередня влада була бандитська і тупа, то 
нова – шахрайська й розумна», – підсумовує колишній депутат, 
пророкуючи, що нова влада протримається досить довго [32 с. 6]. 

Надія на добровольчі батальйони, які, зупинивши Путіна, 
прийдуть «наводити лад у Києві» й покарати вбивць Небесної 
сотні, лишається потужним лейтмотивом «постмайданівського 
мислення» ще від літа 2014 року, готуючи сприятливий ґрунт для 
реалізації сподівань на встановлення націонал-патріотичної 
військової диктатури (як єдино можливого варіанта викорінити 
корупційну систему). Із середовища громадських активістів ця ідея 
поширюється доволі активно, особливо через соцмережі, тому 
вірогідність спроб її реалізації доволі висока (щоправда, більшість 
експертів скептично оцінюють цю вірогідність). Утім, українська 
історія останнього десятиліття, вступивши в зону «високої 
турбулентності», вже неодноразово демонструвала здійснення 
«невірогідних» сценаріїв з непередбачуваними наслідками.  

Іще один надзвичайно поширений сюжет – порівняння 
Майдану з Запорозькою Січчю. Для історика Володимира 
В’ятровича Майдан одразу після побиття студентів перетворився 
на Січ з усіма її атрибутами, де є свої охоронці, духівники, віс-
ники, ті, хто бере на себе харчування, логістику тощо [33, с. 6]. 
Досліджуючи Євромайдан як сукупність новопосталих міфів, 
органічно пов’язаних з «козацьким міфом» України, створеним 
Тарасом Шевченком, філософ Тарас Лютий також наголошує на 
тому, що прообразом Майдану є саме Запорозька Січ (тому «міф 
козацтва досі живе, лише перевтілюється відповідно до часу»)  
[34, с. 7]. Від самого початку Революції Гідності аксіоматичного 
значення і всезагального розголосу набуло трактування її як 
чергового й закономірно-невідворотного етапу національно-
визвольної боротьби, антиколоніального руху та «антирадянського 
повстання», – проте ця тема заслуговує окремої наукової розвідки, 
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особливо актуальної в контексті неоголошеної російсько-україн-
ської війни на Донбасі. 

Висновки. Головні тенденції, що їх сьогодні можемо виділити 
як ключові у «дискурсі Євромайдану», можемо сформулювати 
таким чином: 

- Український Євромайдан стимулював «стару Європу» до 
оновлення й морального відродження, змусив її згадати про ті 
цінності, заради яких Європа, власне, об’єднувалася і завдяки 
яким вона постала в історичному часі як унікальний соціокуль-
турний і духовно-цивілізаційний феномен, колиска гуманізму, 
свободи, прогресу й демократії. Теза «Європи на Майдані більше, 
ніж в ЄС» набула значного поширення в медіа-середовищі від 
грудня 2013 року. 

- Для всього демократичного світу Євромайдан став 
актуальним символом перемоги громадянського суспільства, 
символом громадянської співпраці, безкорисливої активності й 
безумовної взаємодопомоги людей, котрі загальні цінності 
поставили значно вище від особистих інтересів (зневаживши 
інстинкт самозбереження заради почуття гідності). Майдан змінив 
ставлення світу до українців: від розчарування і «втоми від 
України» до поваги й захоплення їх мужністю, громадянською 
зрілістю, рішучістю й «ідеалізмом». 

- Одним з головних надбань результатів Євромайдану є 
зміни у свідомості багатьох українців, котрі стають солідар-
нішими, наполегливими у відстоюванні прав та свобод, більш 
відповідальними за долю країни, свідомими власних цілей і 
пріоритетів. Значна частина населення перетворилася буквально 
за кілька місяців на ініціативних громадян, зуміла подолати 
апатію, байдужість, зневіру, аполітичність і, головне, – страх 
перед владою (замінити його готовністю до подвигу заради 
принципів та ідеалів). 

- Рік, що пройшов після завершення Євромайдану, чітко 
продемонстрував: олігархічно-корупційну систему нова влада 
демонструвати не наважується, як і проводити кардинальні 
реформи й люстрацію. Тому розмови про «перемогу» Революції 
Гідності, фактично, припинилися, натомість паралелі з «постпома-
ранчевим синдромом» значно активізувалися. Про поразку чи 
реванш олігархів мова не заходить, бо стало очевидно: частина 
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олігархів надзвичайно виграла в політичному й економічному 
планах від усунення режиму Януковича. Один з ключових трендів 
«постмайданівського» медіа-дискурсу – міркування про невідво-
ротність Майдану-3 заради порятунку країни.  

Контраст між обіцянками «нової» влади і її реальними діями 
стає дедалі очевиднішим, і на тлі поглиблення кризових явищ у 
фінансовій та соціальній сферах це може призвести до потужної 
кризи держапарату, дострокових президентських і парламентських 
виборів. Значного поширення набули уявлення про те, що країна, 
не вийшовши остаточно з одного революційного циклу, вже 
увійшла в інший, а ризики радикалізації протестних настроїв 
надзвичайно зросли (навіть попри військовий конфлікт на Донбасі 
– а можливо, навіть завдяки йому). 

- З погляду динаміки сучасного світу, де зміни прискорю-
ються, а революційні настрої наростають, Євромайдан видається 
одним з найбільш яскравих у ХХІ ст. проявів боротьби за 
соціальну справедливість, поєднаної з національно-визвольною, 
антиколоніальною і антикорупційною боротьбою. 

-  «Постмайданівське» мислення поступово витісняє 
мислення пострадянське з його ключовими рисами: байдужістю, 
патерналізмом, пасивністю, страхом виявляти ініціативу, сакра-
лізацією влади. 

- Євромайдан кардинально змінив у свідомості мислячих 
людей уявлення про базові категорії політичного дискурсу – 
державу, політику і владу, – оскільки дав досвід масової боротьби 
проти влади за національну і справедливу соціальну державу поза 
сферою узвичаєної політики (досвід, остаточно, здавалося, забутий 
українцями від 1940-х років). Поява тисяч патріотів, готових 
помирати за принципи та ідеали, які знайшли себе й один одного у 
спільному просторі та часі, вже привела (а найближчим часом іще 
неодноразово приведе!) до цілковито непередбачуваних наслідків і 
для держави, і для влади, і для європейської політики загалом. Ідея 
свободи, осмисленої як потужна воля до перетворень, на наших 
очах набуває «другого дихання» і перспективи для переходу на 
якісно новий рівень самореалізації. Вивчення досвіду Євро-
майдану спонукатиме західних інтелектуалів більш оптимістично 
подивитися на перспективи демократії у ХХІ ст. (особливо після 
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шквалу публікацій останнього десятиліття, в яких доля демократії 
розглядалася украй песимістично). 

- Українці завдяки Революції Гідності набувають небаче-
ного раніше досвіду творення держави «на ходу», коригуючи 
першопочатковий проект (переформатовуючи як «модулі», так і 
первинну конструкцію); досвід ставлення до влади як перешкоди у 
державотворчому процесі (перешкоди, яку, втім, вчаться долати – 
іноді «прогинаючи» під себе, іноді йдучи на ситуативний компро-
міс, іноді просто зневажливо ігноруючи).  
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Галина Луцишин 
 

ВПЛИВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА НА ПРОЦЕС НАЦІОНАЛЬНОЇ 
КОНСОЛІДАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
У статті аналізується вплив інститутів громадянського 

суспільства на процес національної консолідації в Україні. Роз-
глянуто роль інститутів громадянського суспільства у цьому 
процесі, взаємозалежність розвитку консолідації суспільства, 
формування національної свідомості громадських інститутів, 
розкрито взаємодію інститутів громадянського суспільства 
та їх можливості в реалізації політики національної консо-
лідації. Наголошено на основних ризиках у використанні 
зазначеної проблеми окремими інститутами як маніпулятивної 
технології. 

Ключові слова: громадянське суспільство, політична нація, 
національна консолідація, національна ідентичність, етно-
політика. 

Lutsyshyn G. Influence of civil society institutes on the process of 
national consolidation in modern Ukraine. The article is analyzed the 
influence of civil society institutes on the process of national 
consolidation in Ukraine. It is considered the role of civil society 
institutes in the national consolidation process, the interdependence of 
national consolidation society on the development and effectiveness of 
public institutes, and also is researched the interaction of civil society 
institutes and their ability to implement the policy of national 
consolidation. Noted the major risks of national consolidation program 
which can be used by individual institutions as manipulative technology. 

Key words: civil society, political nation, national consolidation, 
national identity, ethnopolitics. 

 
Національна консолідація суспільства тісно пов’язана з 

розвитком громадянського суспільства та його інституцій. У 
розвинених країнах саме впливові громадські організації віді-
грають важливу роль у процесі консолідації суспільства, форму-
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ванні національної свідомості та національної культури. Грома-
дянське суспільство є одним із ключових чинників у розвитку 
політичної нації та національної консолідації, зокрема, коли 
йдеться про формування громадянина з національною свідомістю 
та політичною і національною культурою. Практика показує, що 
консолідуватися можуть члени суспільства з різною етнічною, 
конфесійною належністю, нерівним соціальним і культурним 
станом, а сам процес консолідації виникає між групами одно-
думців, навколо національних цінностей та ідей, політичних й 
етнічних громадських лідерів чи проти них. Важливо, щоб у 
процесі національної консолідації сучасного українського сус-
пільства створити умови для формування інститутів громадян-
ського суспільства, здатних зберегти територіальну єдність 
країни і сприяти сталому розвитку. Практика показує, що низька 
ефективність громадських інститутів продукує низький рівень 
цього процесу. З одного боку, рівень національної консолідації 
суспільства залежить від ефективної діяльності інститутів, а з 
іншого – сприяє утворенню нових соціальних інститутів. 

Питання взаємодії громадянського суспільства та розвитку 
політичної нації сьогодні активно обговорюють як зарубіжні, 
так і українські науковці. Серед зарубіжних вчених –  
Б. Андерсон, Р. Брюбейкер, Е. Сміт, К. Дойч, П. Бурдьє,  
Е. Шилз. Серед українських дослідників слід згадати таких 
науковців, як І. Варзар, О. Гринів, В. Євтух, Ю. Римаренко,  
І. Кресіна, А. Колодій, І. Курас, О. Картунов, В. Лісовий,  
О. Майборода, Л. Шкляр та ін. 

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням 
феномену національної консолідації українського суспільства 
загалом, зокрема її політичних аспектів. У вітчизняній політо-
логічній літературі бракує наукових праць, які висвітлювали б місце 
і роль інститутів громадянського суспільства у цьому процесі. Понад 
двадцять років серед науковців тривають дискусії щодо процесу 
національної консолідації, її політичних, етнонаціональних та 
соціальних аспектів, особливостей впливу і внутрішньополітич-
них, і зовнішньополітичних чинників. Тому таким важливим є 
вивчення умов і чинників, які позитивно чи негативно впливають 
на національну консолідацію суспільства, зокрема, відносини в 
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поліетнічних регіонах, де етнополітичні проблеми істотно впли-
вають та змінюють характер політичного процесу. 

Мета дослідження – аналіз ролі інститутів громадянського 
суспільства у процесі національної консолідації українського сус-
пільства, механізми досягнення якої, на переконання М.Степика, 
залежать від багатьох чинників, зокрема, від типу політичного 
режиму, моделі взаємодії політичних та соціальних інститутів, 
розвитку громадянського суспільства, національних традицій, 
рівня соціально-економічного розвитку тощо [12, с. 21]. Націо-
нальна консолідація суспільства найчастіше забезпечується 
політико-правовими засобами та діяльністю інститутів громадян-
ського суспільства. В одній ситуації більша ініціатива може йти 
від механізмів державного управління, в інших – від грома-
дянського суспільства. Як наголошує Ю. Тищенко, компромісу у 
складних суспільствах не можна досягти лише у межах держави та 
її складових – для цього потрібні розвинені інститути громадян-
ського суспільства, які б давали змогу віднаходити баланс між 
різноманітними інтересами та потребами спільнот, яким притаман-
ні не лише різні колективні ідентичності, а й спільні громадські 
цінності [13, c. 43]. 

Значну увагу дослідженню етнонаціональної ідентифікації як 
основи національної консолідації приділяє український учений  
І. Обушний. Учений наголошує, що серед комплексу проблем 
однією із найскладніших є глибока деетнізація і денаціоналізація 
українців, етнічних і етнографічних груп, що мешкають на терені 
України [9, с. 54]. Разом з тим, самореалізація української полі-
тичної нації можлива лише за умови, коли базовим чинником 
національного самоутвердження, головним принципом соціальних 
відносин та основою державотворення стане міжетнічна толе-
рантність як основа міжетнічного діалогу [2, с. 10]. 

Найважливіша передумова формування громадянського 
суспільства – самоорганізація громадян, завдяки якій утворюється 
основа громадянського суспільства у вигляді його інститутів і 
організацій, яка робить його усталеною і стійкою системою. Як 
наголошує А.Колодій, основу національної консолідації стано-
влять не лише такі формальні ознаки, як усвідомлення належності 
до однієї держави, громадянство, а й спільні інтереси та значна 
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міра культурної єдності, яка виникає завдяки формуванню в 
полікультурному суспільстві значного обсягу поділюваної усіма 
культури, котра обслуговує суспільні інститути і яку називають 
соцієтальною [5, с. 42]. Вона формується навкруг певної етно-
культурної серцевини (ядра), без якої, на думку визнаного 
сучасного дослідника націоналізму Ентоні Сміта, неможливі ані 
нація, ані стійка національна держава [11, с. 124]. 

На ще одній важливій проблемі акцентує увагу О.Майбо-
рода, розглядаючи основи громадянської відповідальності та 
патріотизму. Він підкреслює, що причини розмитості сучасного 
українського патріотизму слід шукати насамперед у діяльності 
владних структур. Маніпуляція суспільною свідомістю за 
допомогою ЗМІ, майже всі з яких прибрані до рук зв’язаними з 
владою олігархічними кланами, переслідування за допомогою 
силових структур представників опозиції, нав’язування думки 
про те, що критика недоліків є виявом непатріотичності, недотри-
мання чиновництвом чинного законодавства – все це в супроводі 
різкого соціального розшарування, збідніння переважної 
більшості населення деморалізує громадян, робить їх пасивними 
і безвольними [8, с. 51] 

Також А.Колодій зауважила, що окрім вибору моделі 
національної консолідації, важливим є визначення напрямів дії та 
засобів реалізації обраної стратегії, найголовнішими серед яких 
є: 1) виховання національних почуттів (за допомогою міфів, 
символів, свят, історичної освіти); 2) формування єдиного 
культурного простору і розвиток спільної для всіх громадян 
соцієтальної культури, включно з державною мовою;  
3) розв’язання проблем етнонаціональних меншин – як для 
задоволення їхніх прав та інтересів, так і заради підвищення 
їхньої лояльності та патріотизму щодо держави і суспільства в 
цілому [6, с. 12].  

Німецький мислитель Ральф Дарендорф, аналізуючи процеси 
розвитку громадянського суспільства, наголосив, що «потрібно 
шість місяців, щоб організувати вибори, десять років, щоб 
встановити ринкову економіку, але ціла генерація для того, щоб 
створити громадянське суспільство. Інакше, без громадянського 
суспільства немає демократії» [13, c. 49].  
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Американський вчений Е. Шилз підкреслює, що функції 
громадянського суспільства реалізуються за допомогою зміцнення 
соціально-політичної стабільності у суспільстві; формування 
політичної культури й політичної свідомості громадян, що 
реалізується через стимулювання участі людей у громадському 
житті, їхньої активності і відповідальності, зацікавленості у 
демократичних змінах; оптимізацію процесів політичної соціалі-
зації молоді та всіх верств населення; залучення світового досвіду 
у галузі громадянської освіти [14, c. 39 ]. Політична нація для 
громадянського суспільства потрібна насамперед як важлива 
консолідуюча основа.  

Не можна недооцінювати також зростаючої ролі громад-
ських організацій у консолідації суспільства. На початку 90-х рр. 
в Україні важливу роль у процесі національного відродження та 
національної консолідації відіграли перші громадські організації: 
Народний Рух України, Демократичний Союз, Товариство 
української мови ім. Шевченка. Пізніше з’явилися товариства 
«Просвіта», «Спадщина», «Громада», Спілка незалежної україн-
ської молоді, товариство захисту колишніх в’язнів тоталітарного 
режиму «Меморіал» та ін. Саме ці організації на хвилі піднесення 
національно-патріотичного руху демократичних сил діяли задля 
відродження і об’єднання нації на основі головних чинників: 
релігійного, територіального, економічного, культурного, націо-
нального та етнічного [1, с. 118]. Що стосується культурного 
чинника консолідації української нації, то він тісно переплі-
тається з етнічним та екологічним питаннями. У статуті Това-
риства Лева одним із завдань було визначено: «Виховання у 
громадян почуття спадкоємців та господарів природної та 
культурної спадщини народу; розширення безпосередньої участі 
різних груп населення у культурному будівництві та природо-
охоронній діяльності» [1, с. 19].  

У статутних документах «Товариства Лева», «Української 
студентської спілки», «Меморіалу» виокремлено такі чинники 
консолідації української нації: культурний; відновлення історичної 
пам’яті народу; відродження культурних традицій та духовності 
українського народу шляхом викриття злочинів сталінських 
репресій; етнічний (відновлення народних промислів, обрядів, 



 

 27

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

традицій та свят); релігійний (вільна діяльність релігійних 
громад); національний (повага до мов та культур інших народів, 
відродження духовної культури українського народу та всіх 
національних меншин, що проживають на території України та 
поза нею). Як бачимо, громадські організації на початку 
державотворення демонстрували високий рівень національної 
свідомості, розвиток національної культури. Сьогодні, попри 
велику кількість громадських організацій, ефективних організацій 
національно-патріотичного спрямування доволі мало. Активними 
залишаються такі організації, як «Просвіта», Спілка політв’язнів 
України, «Пласт», Студентське братство та ін. Сьогодні більшість 
громадських організацій працює у сферах соціальної та освітньої 
діяльності і мало уваги приділяє проблемам формування 
національної єдності. 

Аналізуючи етнополітичні орієнтації сучасних українських 
партій, О. Рудакевич зазначає, що сучасні політичні сили в 
Україні мають істотно відмінні програмні положення щодо 
оцінювання стану і перспектив розвитку українського етносу та 
українського соціуму загалом. Одні з них прагнуть законсер-
вувати радянські «досягнення» національної політики, інші напо-
лягають на активній етнополітиці, яка сприяла б формуванню 
української модерної нації [10, с.153].  

Необхідною умовою консолідації нації є також створення 
єдиного інформаційного простору, у якому мова є ключовим 
елементом, що об’єднує націю в єдиний організм. Важливим 
механізмом досягнення національної консолідації у багатьох 
державах є національні медіа, зокрема, важливим є вплив ЗМІ на 
формування національної свідомості, оскільки вони виступають 
вагомим засобом створення історико-культурного інформаційного 
простору держави, який об’єднує народ у політичну націю. Разом з 
тим, слід зазначити, що засоби масової інформації можуть вико-
нувати як об’єднуючу роль і сприяти національній консолідації 
суспільства, так і дезінтеграційну. Тому суспільство й держава 
повинні постійно дбати про нейтралізацію негативних тенденцій в 
інформаційному полі й мобілізовувати ресурсний потенціал мас-
медіа для формування такої ціннісної системи, яка змогла б 
забезпечити національну єдність суспільства.  
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Практика показує, що в Україні державний сектор телеба-
чення є маловпливовим (частка державних медіа у національному 
аудіовізуальному просторі 2006 року становила 4%). Фактично 
немає загальнонаціонального громадського телерадіомовлення, 
яке довело свою високу ефективність у країнах Західної Європи. 
Ситуацію ускладнює і те, що Україна є об’єктом системних інфор-
маційно-психологічних та політичних впливів ззовні, зокрема, 
йдеться передусім про глобальний культурно-інформаційний 
експансіонізм інших держав [4].  

Варто зауважити, що тенденції розвитку системи мас-медіа в 
Україні не відповідають потребам суспільства з огляду фор-
мування сучасної української ідентичності, збереження культурно-
історичної самобутності, вироблення й артикуляції загально-
суспільних цінностей, соціалізації особистості. Медіа-простір 
України практично не контролюється суспільством, неефективно 
контролюється державою і не є національним, оскільки у ньому 
домінує неукраїнський продукт. Тому українські мас-медіа поки 
що не можуть сприяти національній консолідації України.  

Про критичний стан національної консолідації України дуже 
влучно висловилась українська письменниця О. Забужко, 
наголосивши, що «…українська чиновницька невігласократія 
примудрилася в історично стислі терміни виконати колосальну 
руйнівницьку роботу. Інформаційний простір нації – той, без якого 
неможливі її політична єдність і формування самої національної 
ідентичності, – було роздроблено, розпайовано і великою мірою 
віддано на відкуп колишній метрополії, щоб та справляла 
на наших просторах свої ідеологічні впливи як сама схоче, – чим 
вона користається, зокрема, й через наші національні телеканали. 
Майже повністю було здано сусідній державі національний 
книжковий та кіноринок. Такий стан справ має у світовій політо-
логії давно усталене визначення, і я рішуче не розумію, чому воно 
досі жодного разу не вживалося з наших урядових трибун, – це 
називається культурним колоніалізмом. Але найбільша загроза 
нашого культурного колоніалізму – не “зовнішня”, а “внутрішня”: 
в таких-бо умовах неможливі ні національна консолідація, ні 
остаточне витворення політичної нації» [3].  
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Особливу увагу питанню взаємодії політичної нації та грома-
дянського суспільства приділяє український філософ В. Лісовий. 
Він зазначає, що важливими передумовами становлення грома-
дянського суспільства є формування політичної нації, яка є 
фундаментом громадянського суспільства, та поява громадянина з 
відповідною свідомістю та способами політичної поведінки. Також 
В. Лісовий наголошує, що в Україні поняття «громадянське 
суспільство» не співвідносять із поняттям «нація», не розрізняють 
політичної та етнічної нації. Разом з тим, об’єднання людей в 
етнічну націю передбачає набагато більше об’єднувальних чин-
ників, ніж ті, які об’єднують громадян у громадянське суспільство 
чи в політичну націю. Також етнічна нація є серцевиною політичної 
нації у національних державах [7, c. 145]. 

Оцінка стану розвитку громадянського суспільства в Україні 
міжнародними неурядовими організаціями практично не змінилася 
за останні роки. За даними Індексу сталості НУО стан розвитку 
громадянського суспільства в Україні оцінено у 3,5 бала (за шкалою 
від 1 до 7, де поріг консолідації становить 3 бали). За даними 
дослідження «Перехідні держави» стан розвитку громадянського 
суспільства України оцінено у 2,5 бала (за шкалою від 1 до 7, поріг 
консолідації – 2 бали). Отже, громадянське суспільство України 
наближене до консолідованого, проте з 2006 року практично не 
рухається у цьому напрямі [13, c. 4]. Громадянське суспільство 
України характеризують як перехідне та неконсолідоване, тобто 
таке, що не досягло рівня, що асоціюється зі сталою ліберальною 
демократією, та зберігає ризик «повернення» до менш розвиненого 
стану. Разом з тим, експерти наголошують, що оцінка рівня 
розвитку громадянського суспільства в Україні значно випереджає 
оцінки усіх інших складових демократії (найменше – демокра-
тичність електорального процесу та незалежність ЗМІ, найбільше – 
демократичність урядування на місцевому рівні). 

Ф. Шміттер у праці «Роздуми про громадянське суспільство і 
консолідацію демократії» наголошує, що наявність громадян-
ського суспільства сприяє консолідації демократії, але не є її 
безпосередньою причиною. Саме по собі воно не може породити 
демократію або забезпечити функціонування вже чинних демо-
кратичних інститутів і норм у демократичному процесі; грома-
дянське суспільство діє разом з іншими інститутами, процесами і 
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мотиваціями, ґрунтуючись на національній та політичній 
культурі [15, c. 90]. Також Ф. Шміттер пише, що громадянське 
суспільство сприяє консолідації демократії, стабілізує очікування 
усередині соціальних груп, воно забезпечує канали самовира-
ження та ідентифікації, регулює поведінку своїх членів стосовно 
сфери колективних зобов’язань . 

Однак, як зазначає Ф. Шміттер, небезпечним є те, коли 
громадянське суспільство виявляється не одним цілісним, а 
декількома громадянськими суспільствами етнічних чи культур-
них організацій, які діють на одній і тій самій території, але 
мають різні інтереси і спрямування, іноді несумісні. Свого часу в 
Західній Європі розв’язанням проблеми вертикальної роздробле-
ності громадянського суспільства стала консоціативність.  

Процеси демократизації, розвитку громадянського суспіль-
ства та національної консолідації можуть сприяти формуванню в 
Україні політичної нації, пошуку шляхів та механізмів, які б 
усували проблеми розколотості суспільства, поєднували б різні 
колективні ідентичності, затверджували б відповідні правила 
суспільної гри, шукали б порозуміння між «групами інтересів» та 
суспільними секторами. До того ж, процес консолідації немож-
ливо налаштувати та вибудувати без урахування потреби в 
демократизації суспільства, розвитку інститутів громадянського 
суспільства, які є основою для відкритого та раціонального 
діалогу у суспільстві, між суспільством та владою, впливу на її 
рішення та різноманітні політики.  

Україні сьогодні необхідно визначити умови становлення 
сучасного громадянського суспільства і розробити проект 
розвитку його інститутів. Цей процес має бути послідовним та 
системним. Слід також і надалі реалізовувати основні засади 
громадянського суспільства, враховуючи національну специфіку, 
розкриваючи потенціал власної системи управління та поєднуючи 
зусилля різних рівнів управління і самоуправління.  

Як бачимо, процес національної консолідації неможливо 
розвивати без урахування потреби в демократизації суспільства, 
розвитку інститутів громадянського суспільства, які є основою для 
відкритого та раціонального діалогу всередині суспільства. В 
Україні за останні двадцять років громадянське суспільство зали-
шається доволі слабким і поки що не спроможне стати міцним 
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фундаментом для розвитку політичної нації. Консолідація україн-
ського суспільства нерозривно пов’язана з такими важливими 
сегментами, як побудова єдиної нації, подальший розвиток 
інститутів демократичного та громадянського суспільства.  

Отже, досягнення національної консолідації суспільства 
залежать від багатьох чинників, зокрема, від політичного режиму, 
національних традицій, рівня соціально-економічного розвитку 
тощо. В одній ситуації більша ініціатива може йти від держави, від 
механізмів державного правління, в інших – від громадянського 
суспільства. Проте національна консолідація буде успішною, коли 
державна політика у цій сфері взаємодоповнюватиметься діяль-
ністю інститутів громадянського суспільства. Консолідація україн-
ського суспільства потребує низки перетворень у гуманітарній 
сфері, зокрема: вироблення інтеграційної гуманітарної політики, 
спрямованої на формування єдиної політичної нації, формування 
сучасної української ідентичності; формування в Україні єдиного 
інформаційного простору; гнучке розв’язання мовного питання; 
зміцнення громадських і культурних зв’язків між російсько-
мовними і україномовними регіонами.  

 
_______________________________ 
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Микола Рябчук 

 
ВІД НАВЗДОГІННОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  
ДО НАВЗДОГІННОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 
Масовий виступ проти авторитарного режиму Віктора 

Януковича (знаний як Євромайдан чи Революція Гідності) розгля-
дається у контексті антиавторитарних східноєвропейських рево-
люцій 1989 року. Стаття доводить, що попри істотні контек-
стуальні та ідеологічні відмінності підставові завдання й рушійні 
сили усіх цих подій, включно з українською «Революцією на граніті» 
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(1990) та «Помаранчевою революцією» (2004), були подібними. В 
усіх цих випадках ішлося про намагання східноєвропейських сус-
пільств усунути перешкоди, що блокують їхню запізнілу модерні-
зацію, однозначно інтерпретовану як «європеїзація». 

Ключові слова: Євромайдан, східноєвропейські революції, 
націоналізм, навздогінна модернізація. 

Mykola Riabchuk. From the catching-up revolution to a 
catching-up modernization. The popular uprising against the 
authoritarian government of Viktor Yanukovych (a.k.a. Euromaidan or 
Revolution of Dignity) is examined within the context of the 1989 East 
European revolutions. The paper argues that all the contextual and 
ideological differences notwithstanding, the basic agenda and driving 
forces of the events were the same. In all the cases, the East European 
societies strove to remove the obstacles that blocked their belated 
modernization understood as «catching up with Europe». 

Key words: Euromaidan, East European revolutions, nationalism, 
catching up modernization. 

 
Наприкінці 1992 року британський (на той час) політолог 

Тарас Кузьо опублікував у Лондоні невелику брошуру за назвою 
«Україна. Незавершена революція» [1]. У ній він стверджував, що 
ґорбачовська перебудова не була революцією, а лише каталіза-
тором певних змін, які мали у Східій Європі справді революційний 
характер, натомість у пострадянських республіках (за винятком 
країн Балтії) були половинчатими, амбівалентними і непослідов-
ними. В одному випадку громадянське суспільство виявилося 
достатньо сильним і змобілізованим, аби перехопити владу в 
комуністичної номенклатури і запровадити принципово нові 
правила гри; це, власне, й уможливило проведення радикальних 
політичних та економічних реформ. У другому ж випадку 
громадянське суспільство було занадто слабким, тож змогло, у 
найкращому разі, лише делеґувати своїх представників до владних 
структур, де ті не мали, однак, вирішального впливу на перебіг 
реформ (чи, частіше, їх імітацію). 

Як наслідок, позірно революційні (устроєві) зміни в Україні – 
перехід від однопартійної комуністичної ортодоксії до політич-
ного й ідеологічного плюралізму, від планово-розподільчої 
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економіки до вільноринкової конкуренції, від колоніальної залеж-
ності до національного суверенітету – не ретранслювалися ані в 
ефективну демократію, ані в справді конкурентну економіку, ані в 
правдиву економічну, політичну, мовно-культурну й ментальну 
незалежність від колишнього метрополітального центру. Цьому 
сприяло (само)збереження більшості старих кадрів, інституцій та 
інституційних практик. Перефразовуючи відомого антрополога, 
дослідника країн третього світу Кліфорда Ґірца, можемо сказати, 
що й в Україні «довготривале колоніальне панування створило 
політичну систему, національну за масштабами, але не за 
характером» [2, с. 372]. 

Незавершеність революції означає потребу її завершити, 
тобто – відкрити шлях до розв’язання проблем, які накопичились 
і які не вдається розв’язати іншими засобами. Революції не є ані 
примхою, ані випадковістю, ані, тим більше, чиєюсь зовнішньою 
чи внутрішньою інтриґою. Хоча всі ці чинники можуть бути 
їхнім каталізатором. Революції виникають із необхідності карди-
нально змінити суспільний устрій, ревізувати усталені політичні, 
економічні та правові взаємини, надолужити те, чого не вдалося з 
різних причин реалізувати еволюційним шляхом (найчастіш – 
заблокованим), здійснити цивілізаційний прорив до іншої, вищої 
якості – як вона уявляється найактивнішій, найпасіонарнішій 
частині населення [3].  

Усі східноєвропейські революції були відповіддю тамтешніх 
суспільств на три взаємопов’язані проблеми:  

(1) економічну стаґнацію і відтак дедалі відчутнішу 
неспроможність комуністичних систем задовольнити матеріальні 
потреби своїх громадян;  

(2) політичну репресивність комуністичних режимів і відтак 
їхнє небажання надати найактивнішій, найкреативнішій, най-
підприємливішій, найволелюбнішій частині громадян оптимальні 
можливості для самореалізації; і, нарешті,  

(3) колоніальну чи напівколоніальну залежність місцевих 
режимів, а відтак і суспільств від московського центру. 

Усі ці проблеми так чи так можна звести до одного харак-
терного для Східної Європи виклику – навздогінної модернізації, 
тобто здійснення цілої низки системних реформ із наміром 
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подолати, нарешті, історичне відставання від вільніших, замож-
ніших і демократичніших країн Заходу [4]. 

Більшість досліджень, присвячених революціям 1989 року 
(рідше – 1989–1991 років), зосереджується насамперед або й 
виключно на другій проблемі – боротьбі пробудженого (чи ново-
народженого) громадянського суспільства із сенильним пізньо-
комуністичним авторитаризмом. Цей наратив є натуральним 
продуктом дисидентського, правозахисного, ліберально-демо-
кратичного дискурсу і має виразно героїчний характер, вкрай 
необхідний для кожного революційного міфу, що сутнісно є 
міфом першотворенння чи перезаснування. Він сповна відповідає 
також панівній у транзитології схемі, де посткомуністичні тран-
сформації розглядаються насамперед як перехід від диктатури до 
демократії [5]. 

Як наслідок, антиавторитарний, демократизаційний наратив 
виразно переважає у більшості транзитологічних студій над двома 
іншими – соціально-економічним та антиколоніальним. Перший із 
них має в основі цілком прозаїчну й не надто придатну для 
міфотворчості споживацьку ідею достойних зарплат і ширшого 
доступу до якісних товарів і послуг. Другий тим часом хоч і не 
позбавлений (потенційно) певного героїзму, представляє головни-
ми героями національного визволення не так політично коректних 
ліберальних демократів, як різного роду націоналістів, подеколи 
ліберальних, частіше – ні. 

Домінування ліберально-демократичного наративу у біль-
шості описів східноєвропейських антикомуністичних революцій 
та недооцінка двох інших мотивів – соціально-економічного й 
антиколоніального – обмежує наше розуміння рушійних сил, а 
отже, і подальших наслідків описуваних подій. За всієї важли-
вості й популярності ідеї людських прав і громадянських свобод 
вона не була у східноєвропейських революціях єдиною, а мож-
ливо, і головною. Свобода – природна потреба людських істот, і 
гасло свободи було, безумовно, загальнонародним і понадпар-
тійним. Для одних воно означало насамперед свободу від 
Москви, для інших – свободу від цензури й обмеження людських 
прав, ще для інших – свободу від компартії з її плановою 
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економікою та суцільним дефіцитом. Усіх об’єднувало прагнення 
«свободи від», а проте лише меншість усвідомлювала й прагла 
«свободи для». В цьому сенсі східноєвропейські революції були, 
безумовно, демократичними, проте їхній ліберальний компонент 
був доволі обмежений. 

Їх здійснювали химерні, неможливі за інших обставин коаліції 
лібералів, соціалістів, консерваторів, анархістів, клерикалів, 
популістів та націоналістів найрізноманітніших барв. Ці коаліції 
мусили неминуче розпастися, як тільки зникав спільний ворог, і 
кожен мусив задуматися над власною «свободою для». Але поки 
авторитарні промосковські режими були при владі, внутрішні 
поділи в коаліціях – на лівих–правих, націоналістів–космополітів 
чи радикалів і консеваторів – не мали істотного значення. 

Власне, все це ми спостерігали під час української революції, 
котра поєднала в собі соціальний протест проти неефективної, 
корумпованої, клептократичної влади; демократичний протест 
проти наступу авторитарної влади на громадянські права і 
свободи; та національно-патріотичний протест проти здачі 
національних інтересів московському сюзеренові.  

«Досвід усіх посткомуністичних країн, – пише російський 
політолог Алєксандр Шмєльов, – однозначно засвідчує: відсто-
ронення від влади гіперкорупційної партійно-комсомольсько-
каґебешної еліти можливе лише там, де проти «старого режиму» 
об’єднуються умовні «ліберали» й умовні «націоналісти», освічені 
європеїзовані горожани, що вимагають демократичних інститутів 
та дотримання своїх громадянських прав, плюс романтична 
молодь, яка сприймає боротьбу з режимом як визволення від 
окупації, «відродження народу» та «становлення політичної нації». 
Так було у більшості країн Східної Європи під час «оксамитових 
революцій» кінця 1980-х. Цей самий шлях пройшли держави 
Балтії після розпаду СРСР (причому в Латвії та Естонії націо-
налістична складова містилася не лише в риториці). У Сербії 
Мілошевич міг не боятися ані націоналіста Шешеля, ані ліберала 
Джинджича, зате впав від революції з обличчям націонал-ліберала 
Коштуніци. «Революція троянд» у Грузії, перший і другий 
Майдани в Україні, Молдова – скрізь у Східній Європі грома-
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дянському суспільству вдавалося добитися перемоги над 
спадкоємцями комуністичного режиму лише під ліберально-
націоналістичними гаслами» [6].  

Прикметно, що з-поміж усіх трьох аспектів української 
революції саме національно-визвольний (чи, в інших термінах, 
«націоналістичний») привернув найбільшу увагу. Насамперед це, 
звісно, пов’язано з цілеспрямованими зусиллями Кремля пред-
ставити Євромайдан та всі подальші події у Києві як шабаш 
радикально-націоналістичних, антисемітських та неонацистських 
сил, а отже, саму зміну влади – як фашистський переворот. Режим 
Януковича великою мірою підтримував цей наратив і навіть 
готував сприятливий ґрунт для нього ще задовго до Євромайдану, 
таємно (за багатьма ознаками) плекаючи реальні й фіктивні 
радикально-націоналістичні організації в маніпулятивних цілях. 
Ряд цих організацій голосно заявив про себе під час Майдану, 
привертаючи непропорційно велику увагу мас-медій до своєї 
риторики та, особливо, символіки. Подальша радикалізація Май-
дану, зумовлена ескалацією насильства з боку режиму, прийнят-
тям у парламенті репресивних антимайданівських законів і, 
врешті, убивствами активістів, природно вивела радикалів на 
передній край силового протистояння. 

Фактично всі східноєвропейські революції мали національно-
визвольний компонент, оскільки обстоювали не лише демократію, 
а й звільнення з-під опіки Кремля; були запереченням не лише 
комуністичної диктатури, а й брежнєвської доктрини «обмеженого 
суверенітету». В цьому сенсі їх можна назвати «націо-
налістичними», проте їхні радикально-націоналістичні учасники 
не привертали значної уваги – по-перше, тому що східноєвро-
пейські революції були мирними і радикали посідали в них таке ж 
марґінальне місце, як і в революції Помаранчевій; по-друге – 
суверенітет східноєвропейських держав, за всієї його обмеженості, 
був значно ширшим, ніж у радянських республік, а головне – 
Москва Ґорбачова сприймалася східноєвропейськими революціо-
нерами радше як союзник у боротьбі з місцевим комуністичним 
«бетоном», аніж як ворог, – чого аж ніяк не можна сказати про 
сьогоднішню Москву Путіна. 
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Тетяна Журженко слушно вказує на цю істотну відмінність: 
«Тріумфальний наратив 1989 року представляє революції у 
Східній Європі як хвилю громадянського опору та широкої 
опозиції місцевим комуністичним режимам. Цей наратив, однак, 
затушовує факт, що падіння усіх тих режимів стало можливим 
лише тому, що Москва ослабила контроль над своїми сателітами. 
Ліберальна частина совєтських еліт на чолі з Ґорбачовим вважала, 
що протистояння двох політичних блоків має поступитися місцем 
побудові «спільного європейського дому» від Атлантики до 
Владивостока. Домагатися лояльності «братніх» східноєвропей-
ських держав було для Москви надто дорого – і політично, й 
економічно». Натомість сьогодні, пише вона, Москва «повер-
нулась до Realpolitik ХІХ століття, до мови сили, стратегічних 
інтересів та сфер впливу» [7]. 

На думку дослідниці, українська Революція Гідності справді 
під багатьма оглядами нагадує східноєвропейські революції 1989 
року. І річ не лише у подібному поваленні пам’ятників Лєніну, 
закликів до заборони Компартії чи проведенні люстрації – такому 
собі «déjà vu ранніх 90-х». Суттю й спонукою всіх східно-
європейських революцій була потреба навздогінної модернізації, 
що однаково артикулювалася і на Євромайдані-2013, і на 
східноєвропейських «майданах»-1989 як «повернення до Європи». 
Тобто – як запровадження «європейського» способу урядування й 
господарювання, що довів свої переваги не лише в Західній 
Європі, а й багатьох інших країнах світу. 

Цю особливість української революції ще на самому її 
початку влучно помітив відомий американський історик Тімоті 
Снайдер: «Чи був би готовий хоч хтось на світі підставити лоба 
під поліцейські кийки заради торговельної угоди зі Сполученими 
Штатами?», – саркастично запитував він своїх читачів на сто-
рінках респектабельного тритижневика New York Review of Books. 
І тут же пояснював, що українці насправді стоять на Майдані не за 
торговельну угоду з Євросоюзом, і навіть не за асоціацію, а 
насамперед за все те, що угода для них символізує – надію на 
«вільне життя у вільній країні» [8]. 

Євромайдан і справді можна вважати третьою спробою 
довершити радикальну зміну суспільного устрою – зміну взаємин 
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між людиною і державою, започатковану східноєвропейськими 
революціями 1989 року, що були водночас демократичними і 
національними, бо ж обстоювали право народів та індивідів на 
добробут, свободу і суверенітет. Українці не мали шансів на 
успіх 1991 року – з огляду на глибоку совєтизованість того-
часного суспільства. І змарнували здобутий за другою спробою 
шанс 2005 року, після «Помаранчевої революції». Теперішня – 
третя – спроба теж може виявитися невдалою, особливо в умовах 
зовнішньої аґресії та неоголошеної війни. Проте загальна 
тенденція усіх спроб є загалом очевидною – вона зумовлена 
потребою навздогінної модернізації, причому саме за західною 
(«європейською») моделлю і в західних (євроатлантичних) 
інституційних рамках. 

Близько двох десятиліть тому покійний російський історик 
Дмітрій Фурман спробував концептуалізувати і, наскільки 
можливо, спрогнозувати траєкторії розвитку трьох східно-
слов’янських республік саме в цих категоріях [9]. В усіх трьох 
державах він догледів протистояння двох основних політичних 
сил, які умовно ототожнив із модернішим, прогресивнішим, більш 
прозахідним «центром» і відсталішою, консервативнішою, 
совєтофільською периферією. У Росії це протистояння виявилося 
найгострішим і завершилося перемогою «центру», але надто 
дорогою ціною: 1993 року Борис Єльцин розстріляв із танків 
бунтівний парламент і проштовхнув на референдумі супер-
президентську конституцію, що мала полегшити йому проект 
авторитарної модернізації. Сповна скористатися диктаторськими 
можливостями тої конституції він не встиг, зате це сторицею 
зробив його наступник. 

У Білорусі, де «центр» завжди був досить слабким, а еліти 
марґінальними, склалася протилежна ситуація. Там перемогла 
реакційна совєтофільська периферія на чолі з провінційним 
головою колгоспу, зорієнтованим радше на збереження пост-
совєтського статусу-кво, ніж на будь-які модернізаційні реформи. 

Український випадок виявився найскладнішим. Прогресив-
ніший, вестернізованіший «центр» зіткнувся тут із двома різними 
«периферіями». Одна з них – на Південному Сході країни – 
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виявилася досить подібною до російської та білоруської. Нато-
мість друга – на Заході – виявилася радше союзником, ніж 
опонентом «центру» у його вестернізаційних зусиллях. Україна, на 
відміну від Росії та Білорусі, стверджував Фурман, має мовби два 
модернізаційні локомотиви і тому її шанси на цивілізаційний 
прорив видаються кращими. 

Було б, однак, надто великим спрощенням вважати, ніби 
совєтофільська «периферія» обмежується сьогодні Донбасом чи хоч 
би й цілим Південним Сходом. Насправді вона розлита по всій 
Україні, включно зі Львовом і Києвом, – у сенсі ментальності, 
звичок, культури, з такими характерними елементами, як лінощі, 
безвідповідальність, хабарництво, патерналізм. Говорячи про Рево-
люцію Гідності, мало хто згадує, що в її розпалі, наприкінці грудня 
2013, за даними одного з соціологічних опитувань, лише 28% 
респондентів поставилися негативно до щойно підписаної в той час 
Віктором Януковичем угоди з Росією про 15-мільярдну позику та 
велику знижку на газ, натомість 48% опитаних оцінили ті домов-
леності позитивно [10]. Ілюзія «дармових» грошей чи «дармового» 
газу, схоже, все ще резонує з ментальними настановами значної 
частини населення, відсуваючи на задній план першорядне питання 
про об’єктивну ціну будь-якої дармовизни. 

У грудні 2014 року 33% опитаних висловили розчарування 
всім, що відбулося після Майдану, 32% відзначили зростання 
корупції, 23% захотіли повернутися до планово-розподільчої еко-
номіки [11, с. 2–4]. У березні 2015 понад 40% опитаних ствердили, 
що не мають до подій на Донбасі жодного стосунку [12]; 20% 
визнали «ДНР» та «ЛНР» повноважними представниками насе-
лення відповідних територій; 72% погодилися вважати Росію 
агресором – після майже цілого року бойових дій на Донбасі та 
окупації Криму [13]. 

Зміна мислення й поведінки, політичної культури і цін-
нісних настанов є процесом надзвичайно тривалим, і владні 
еліти лише можуть його до певної міри прискорити чи сповіль-
нити. Україні доводиться братися за навздогінну модернізацію в 
умовах війни, тобто воювати фактично на двох фронтах, 
зовнішньому і внутрішньому. Це істотно ускладнює весь 
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процес, але й дає водночас активнішій, свідомішій, відповідаль-
нішій частині населення додатковий стимул для мобілізації та 
цілеспрямованих дій. 
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Вікторія Полянська 
 

ЕМПАТІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ  
ПОЛІТИКО-ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ: 
 ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ 

 
У статі досліджуються феномени емпатії як механізму 

сприйняття та об’єктивації політико-естетичних об’єктів, а 
також формування відповідного досвіду, політичних суджень, 
мотивацій і поведінки. Феномен емпатії аналізується крізь призму 
політико-психологічного й естетичного підходів із використанням 
відповідних концепцій політичної психології, естетики та 
філософії. 
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Polyanska V. Empathy as a mechanism of the political-
aesthetical experience forming: political-psychological functions. The 
empathy phenomena as a mechanism of the apperception and 
objectivation of the political-aesthetical objects and the appropriate 
experience, political judgments, motivations, behavior’s forming are 
researched. The empathy phenomena is analyzed by the political-
psychology and aesthetical approaches with the corresponding 
concepts of the political psychology, aesthetics and philosophy.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими теоретичними та практичними завданнями. 
Політико-естетичний аналіз включає дослідження сукупності 
механізмів і засобів політичної естетики, процесів, що розгор-
таються у політико-естетичній сфері передусім між об’єктом і 
суб’єктом. Серед таких механізмів особливе місце посідають 
процеси об’єктивації й емпатії, що виникають як психологічні та 
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водночас естетичні феномени, які мають інтенції до реалізації й 
актуалізації в політичній сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою статті. 
Політична естетика є досить новим напрямом досліджень для 
української політичної науки, хоча в західній політичній думці вже 
є певні напрацювання в цій сфері. Серед теоретико-методо-
логічних досліджень з естетики політичної влади слід насамперед 
назвати праці В.Бушанського [1] і К.Сартвелл [2].  

Політико-естетична сфера є досить складною та багато-
мірною, оскільки для пізнання політико-естетичних феноменів і 
процесів використовуються методи як політичної науки, так і 
філософії, психології, зокрема – когнітивної психології та психо-
лінгвістики тощо. Для розуміння сутності концепції емпатії в 
політичній естетиці в першу чергу слід звернути увагу на праці 
таких психологів, як М.Л.Хоффман, К.Саган, К.Гроос, Т.Ліппс, 
С.Маркус, К.Роджерс, Л.Большунова, які мають дослідження 
специфічних психологічних закономірностей феномену емпатії, її 
соціальних і політико-психологічних функцій. 

Послуговуючись логікою Р.Мейя [3], який аргументує тезу 
про те, що естетика діє за законами психології, а також анало-
гічними прозріннями згаданих дослідників, ми можемо зробити 
припущення, що естетичні феномени є за природою психоло-
гічними феноменами, тож політико-естетичні феномени також 
містять певні психологічні механізми об’єктивації й актуалізації в 
політико-естетичній дійсності. Одним з таких механізмів є досить 
цікавий і багатомірний феномен емпатії. 

Основною метою цієї статті є виявити соціально- та 
політико-психологічний зміст і функції емпатії, перспективи 
використання емпатичних процесів для інтерпретації таких 
політичних феноменів, як політична ідентифікація, політична 
поведінка, політична мотивація, а також процесу формування 
політичного судження.  

Поняття «емпатії» первинно вживалося в естетиці для 
вираження та осягнення суб’єктивного досвіду в мистецтві. Веб-
стерівський словник визначає емпатію як інтелектуальну іденти-
фікацію з досвідом відчування, мислення та установками іншого. 



0  

 44 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

Дж. Іган зазначав, що емпатія – це «здатність розуміти і проникати 
в світ іншої людини, а також передати йому це розуміння» [4].  

Виділяють три аспекти емпатії: чітке розуміння почуттів, 
думок, потреб партнерів по спілкуванню, морально-естетичне 
(або ширше – ціннісне) «відчування» поточних подій та міцний 
афективний зв’язок переживання, яке є взаємним з іншими 
людьми [5]. 

Емпатія має комплекс соціально-психологічних та політико-
психологічних функцій, наприклад, будучи пов’язана із процесами 
формування мотивації людини до альтруїстичних дій. Так, 
Ефроїмсон [6] розумів під альтруїзмом групу емоцій, яка спонукає 
людину здійснювати вчинки, особисто для неї невигідні і навіть 
небезпечні, але такі, що приносять користь іншим людям. Йдеться, 
звичайно, про певні моральні інтенції, але досить звичною є думка 
про те, що альтруїзм вкорінений в людині на біологічному рівні, 
тоді як розуміння механізму його дії безпосередньо міститься в 
здатності людини до емпатії. Із альтруїзмом в широкому розумінні 
можна зіставити феномен героїзму, який містить у собі вже не 
лище соціальний, а й політичний компонент, залежно від 
історичної ситуації. 

Мартін Л. Хоффман в роботі «Емпатія і моральний роз-
виток» [7] вказує на те, що емпатія є невидимим емоційно-
афективним клеєм, який скріплює людей та соціальні спільноти. 
В цьому аспекті емпатія як механізм соціальної або політичної 
ідентифікації відіграє функцію соціальної та політичної інтегра-
ції та дезінтеграції. Вид ідентифікації та напрям інтеграційних 
процесів залежить від змісту емпатичного процесу, в якому 
об’єктивуються політичні ідеї, образи, символи, міфи або навіть 
стереотипи, установки, настрої.  

Соціальні функції емпатії навіть можна пояснити в біоло-
гічних термінах. Зокрема, біолог К.Саган [8] вважав, що частина 
мозку, що відповідає за емпатію, відіграє важливу роль в агре-
сивній, ритуальній та територіальній поведінці, а також в 
установленні соціальної ієрархії.  

Але емпатія має не тільки біологічну, а й культурну, 
соціальну природу. Формування емпатії щодо певного об’єкта є 
ціннісно обумовленим. Прийнята суб’єктами ціннісна орієнтація, 
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їх моральні принципи можуть як заохочувати, так і подавляти 
емпатичну поведінку, наприклад, виключаючи деяку категорію 
людей з-поміж достойних співчуття. Іншим критерієм спрацьо-
вування емпатичної реакції є групова ідентичність, розподіл на 
«своїх» та «чужих», традиційна диференціація партнерів по 
спілкуванню на «ми» та «вони», які стають достатнім фактором 
для запуску або відторгнення співчуття та сприяння об’єкта 
емпатії. Фактично, існують дискримінуючі критерії емпатії, які 
блокують емпатію щодо певних груп. Наприклад, еліти не 
відчувають співчуття до трудящих, а представники ворогуючих 
політичних блоків або партій не відчувають співчуття до 
опонентів та навіть радіють, коли опонент потрапляє в небезпеку 
або навіть гине. 

«Аксіологічна ідентифікація особистості розуміється як 
перетворення зовнішньої структури ціннісної пізнавальної діяль-
ності в структуру внутрішнього процесу формування ціннісних 
переваг» [9, c.8]. Формування ціннісної ідентифікації особистості 
відбувається в процесі соціалізації за рахунок ототожнення та 
присвоєння певних цінностей суспільства шляхом їх залучення 
до внутрішнього світу особистості. Усвідомленість засвоєння 
цінностей соціально-політичного середовища являє собою 
самостійний вибір цих цінностей, але цей процес обмежується 
прийняттям або неприйняттям певних цінностей. Прикладом 
типу аксіологічної ідентифікації особистості можуть бути 
традиційні цінності, національні інтереси, спільна мета певної 
групи або спільноти і т.д. 

Під впливом соціокультурної системи емпатичні установки 
та орієнтації можуть розвиватися до рівня гуманізму або, 
навпаки, – зводитися до мінімуму. Дослідник Р.Вільямс [10] 
знайшов кореляцію між зростанням конфліктів у суспільстві, де 
зростає нерівність та знижується рівень міжгрупової емпатії. 
Здатність до співчуття виявилася соціально обумовленою, а 
також соціально обумовленою є сама можливість прояву спів-
чуття. Групові реакції (установки) санкціонують або придушують 
емпатичний процес на індивідуальному або міжгруповому рівні. 
Так, наприклад, в ідейно-політичній течії класичного соціалізму 
гуманізм був зведений у одну з найважливіших цінностей, що не 
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заважало вождям пролетаріїв жорстоко розправлятися зі своїми 
ворогами. В будь-якій війні або кривавій революції, в будь-якому 
акті терору можна відзначити наявність групи людей, які 
співчувають своїм ідейним прихильникам та не мають жодного 
жалю щодо опонентів. 

У соціально-психологічному смислі емпатія може також 
розумітись як симптом або фаза розгортання групової ідентич-
ності, що виражається в співчутті та волі до альтруїзму щодо 
постраждалого. Важливо зазначити, що існують фільтри для 
запуску або придушення емпатичного процесу. Окрім акту емо-
ційно-афективної оцінки, важливим фактором запуску емпатич-
ного процесу є певна соціально-статусна категоризація, яка визна-
чає спочатку соціальний статус постраждалого та міру фрустрації 
постраждалих з урахуванням наслідків, що виникли для неї. Так, 
здатність людини співчувати іншій людині або, навпаки, зали-
шатися байдужим до її болю залежить від того, до якої соціально-
статусної групи людину відносить суб’єкт емпатії. Власне в цьому 
соціально-статусному розподілі має значення умовний поділ 
людей на «своїх» та «чужих», будь-то соціальні прошарки або 
підгрупи політичної еліти або політичної партії, організації, або ж 
прихильники глобальної ідеологічної течії. Розподіл на 
«свій»/«чужий» сам по собі вже є початком політичного, смисл же 
його полягає у мотивах та судженнях стосовно груп, щодо яких 
сформовані симпатії та антипатії.  

С.Маркус [11] досліджує специфічний вид емпатії – естетична 
емпатія. Ідентифікація з іншими, з іншою особою, іншим «Я» 
заснована на здатності до формування в психологічній організації 
своєї особи уявного «Я» у вмінні, здатності поділяти точку зору 
цього «Я». Фактично, це означає можливість психічного моде-
лювання, тобто процес моделювання «Я» за образом особи іншого, 
який формується в уяві. Іншими слова, людина може перевтілю-
ватися в образ будь-якого явища і об’єкта.  

На думку Л.Большунової, емпатія є фактором, регулятором 
у прийнятті рішень і здійсненні дій, тобто емпатія завжди має 
дієвий характер. «Симпатія лежить в основі суджень щодо 
вчинків інших людей і щодо власної поведінки людини, 
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оскільки дає можливість подивитися на себе ззовні очима 
стороннього спостерігача» [12, с.13]. Л.Большунова в своєму 
дослідженні наводить думки таких класиків, як Шопенгауер та 
Шелер. Шопенгауер досліджував співчуття щодо всіх істот, яке 
є властивим усім людям і яке породжує відчуття спільності їх 
природи та походження. На думку цього філософа, співчуття 
сприяє стиранню відмінностей між собою та іншими, подолан-
ню егоїзму та ототожненню себе з іншими через переживання 
спільних з іншими емоцій. Для М.Шелера симпатія – це 
інтенційний акт, спрямований на пізнання особистості іншого 
як найвищої цінності. Шелер розрізняє такі форми симпатії, як 
«співпереживання» (стан злиття з об’єктом симпатії, ідентифі-
кації з його переживаннями) та «співчуття» (участь у пережи-
ваннях іншої людини зі збереженням незалежних почуттів 
суб’єкта, його цілісності).  

За Т.Ліппсом [13], основним принципом та змістом симпатії є 
специфічний вид пізнання сутності предмета та об’єкта, коли 
суб’єкт усвідомлює себе і свої переживання через зміст предмета і 
об’єкта, проектуючи в нього своє «Я». При цьому, естетичне 
задоволення є заснованим на симпатії, тобто на «безпосередньому 
переживанні в іншому свого я» [13, с. 218]. Відчування як 
«привнесення почуттів» – це процес переносу переживань та 
особистих відчувань на предмети і явища зовнішнього світу, які 
сприймаються, приписування їм наших емоційних станів. «Я 
об’єктивую або проектую в предмет себе, налаштованого певним 
чином. Понад те, я перебуваю в предметі без всякого впливу з 
мого боку. Я знаходжу настрій у предметі, власне, я відчуваю цей 
настрій» [13, c. 217]. Відповідно, людські якості та переживання 
можуть переноситися на всі без винятку явища та предмети 
зовнішнього світу. 

У моменті симпатії, стверджує Ліппс, відчуття прекрасного 
або естетичне відчуття цінності набуває властивої йому глибини. 
Чим багатшим є це відчуття, чим більше позитивного та позитивно 
цінного суб’єкт знаходить у цьому об’єкті, тим більше виникає 
предикатів щодо прекрасного об’єкта. Саме тоді об’єкт отримує 
оцінку як результат формування судження, яке є одночасно 
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естетичним, бо є судженням смаку, але і є політичним, бо 
ідентифікує об’єкт у соціально-політичному просторі та формує 
підґрунтя до відповідної політичної дії. 

За Ліппсом, якщо радість, викликана величним, є за приро-
дою естетичною радістю, то відповідне відчуття перетворюється 
на відчуття внутрішньої могутності, на відчуття піднесеного. 
Піднесеним є те, в чому я почуваюся внутрішньо величним, 
таким, що виділяється з середнього рівня. Так, наприклад, 
споглядання символів могутньої імперії, з якою людина себе 
ідентифікує, або прослуховування її гімну дають суб’єкту, який 
спостерігає політико-естетичний об’єкт, внутрішнє відчуття та 
переживання своєї величі та могутності. Стимуляція відчуття 
величного в людях дає їм не лише відчуття величності, особли-
вості, значимості, а й творить передумови для закріплення 
політичних установок, стереотипів та формує передумови для 
мотиваційно-дієвих структур психіки. 

Політико-естетичні об’єкти можуть спричиняти відчуття 
піднесеного, веселого, легкого, граючого, відчуття витонченого. 
До негативних відчуттів належить відчуття огидного, прикладами 
якого є об’єкти, що демонструють слабість, пустоту, в’ялість, 
тупість, внутрішні протиріччя, дисонанс, кволість, руйнування. 
Носій подібних емоційних інтенцій, відповідно, може викликати 
лише огиду, відразу, ненависть, злість і т.д. Стимуляція таких 
відчуттів щодо політичних опонентів має відповідні наслідки для 
політико-психологічних процесів на індивідуальному, груповому 
або суспільному рівнях. 

Комічним є те, що виявляє претензію бути величним та знач-
ним, що набуває вигляду величного, щоб потім раптом перетво-
ритися на ніщо. Комічне набирає вигляду величного, великою 
мірою збуджує увагу до об’єкта естетизації та нівелює його значи-
мість. Стимулюючи гумор та сатиру, можна звести до мінімуму 
емоцію страху щодо більш сильного політичного опонента.  

Комічне в політичному гуморі та сатирі відіграє роль, анало-
гічну стражданню в трагедії. Страждання врізується в життя 
індивідуума, шкодячи йому та вбиваючи його. Але переживання 
страждання, за Т.Ліппсом, дає змогу суб’єкту переживання набли-
зитися до загальнолюдських та загально значимих цінностей, а 
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саме – переживання стає більш цінним, значимим. У цьому 
полягає трагічне співчуття або симпатія. Немає кращого засобу 
глибше пережити та відчути загальнолюдське, ніж трагедія.  

Процес формування оцінного судження щодо естетичного 
об’єкта Т.Ліппc також пояснює через процеси емпатії та 
об’єктивації. Естетична оцінка, на думку дослідника, пояснюється 
таким чином. Я естетично оцінюю – це означає: я не лише знаю 
цінність, властиву об’єкту, але я її відчуваю та переживаю, в мені 
дійсно відбувається оцінювання, оскільки, врешті-решт, відбува-
ється повне моє перетворення, яке вимагає від мене об’єкт та на 
яке він має право. Ця моя об’єктивація є вже сама по собі оцінкою. 

Т.Ліппc пояснює феномен естетичного переживання та 
естетичної оцінки через конструкцію проекції. Естетичне пережи-
вання, наприклад, задоволення від прекрасного або переживання 
страждання є завжди перенесенням цих емоцій на внутрішнє «Я» 
людини, яка переживає ці почуття. В процесі проекції без-
посередньо задіяний феномен емпатії. Ліппс також звертає увагу 
на те, що «зміст краси складає життя, сила, багатство та внутрішня 
гармонія позитивних життєвих проявів», з чого виходить те, що 
зміст краси є в собі етичним. 

Об’єктом естетичного споглядання може бути лише те, що 
може бути саме осягнуте, тобто зрозуміле, внутрішньо засвоєне, 
«апперциповане». Будь-який естетичний об’єкт є багатоманітним, 
а його розуміння є водночас внутрішнім переходом від одного 
елементу до іншого, об’єднання цих елементів у внутрішньому 
русі, тобто сукупності психічних реакцій людини під час контакту 
з естетичним об’єктом.  

Людину ми сприймаємо безпосередньо з її уявленнями, 
почуттями, волею до її зовнішніх проявів. Ми бачимо в її рухах 
тугу, впертість, цілеспрямованість і т.д. Через процес об’єк-
тивації ті зовнішні прояви чужого нам тіла, які ми сприймаємо, 
збуджують нас внаслідок первинного устрою нашого психофізич-
ного організму, тенденції певного ставлення до нього – про-
буджують у нас особливу внутрішню активність. Дотримуючись 
цієї логіки, ми можемо під людиною мати на увазі політичного 
лідера, державного діяча або громадського активіста. Механізм 



0  

 50 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

формування судження щодо нього, як політико-естетичного 
об’єкта, буде аналогічним.  

Тому те, що сприймається нами, стає «символічним», тобто 
перетворюється на чуттєвого носія цього нашого ставлення. Жест, 
що сам по собі є лише певними змінами зовнішнього вигляду 
людини, стає жестом гніву, туги, радості і т.д. Спосіб говорити 
(темп, сила звуку, голос) сприймаються за вияв певної особистості 
або певного настрою за допомогою перенесення себе самого на 
інших. 

Відчуття, які виникають як спровоковані естетичними об’єк-
тами, за Т.Ліппсом, не є «дійсними відчуттями», не є «уявними 
відчуттями», а є суто естетичними відчуттями, які виникають як, 
наприклад, «об’єктивована гордість». «Я відчуваю гордість як 
гордість людини, яка в гордості виявляє свою людську активність, 
тобто проявляє дещо позитивне, якусь свою силу». Таким чином, 
за логікою Т.Ліппса, коли я переживаю гордість, я відчуваю себе 
людиною, але не людиною взагалі, а тою людиною, яка стала 
об’єктом мого естетичного споглядання, в яку я перевтілююсь, і 
тільки такою. 

Окрім усього вищезазначеного, слід зауважити, що, беручи 
участь у процесі естетичного сприйняття, глядач переймає жести, 
пози або тони голосу об’єкта, що в психології називають «ефектом 
кінестетичного зараження», який досліджував ще З.Фройд. 
Відповідно, естетична насолода відчувається тією мірою, якою 
людина через проекцію досягає спільності між собою та об’єктом, 
переживаючи настрій, що виходить з нього. Тут відбувається, на 
думку Є.Басіна, перетворення в «Я-образи» реального «Я» людини 
з допомогою ідентифікації, де образами можуть виступати як 
образи інших людей (існуючих або вигаданих), так і образи 
неживих об’єктів. Формування «Я-образів» містить у собі афек-
тивні (емоційні), когнітивні (пізнавальні) та поведінкові аспекти 
«Я». Іншими словами, в творчому акті, де основою є ідентифіка-
ція, образи починають функціонувати не як образи, а як «Я», тим 
самим здійснюючи керуючу та регулюючу функцію [14, c. 11–12]. 
Якщо об’єктом ідентифікації є просторово-часові, ритмічні 
структури, об’єкти, взяті в абстракції від свого змісту, то в процесі 
емпатія суб’єкт здійснює моторний мімезис.  
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Висновки. Звісно, феномен емпатії та його роль у політико-
естетичних процесах відобразити повною мірою в статті немож-
ливо. Головним нашим завданням було показати взаємозв’язок 
психологічного феномену емпатії з процесом об’єктивації 
політико-естетичних об’єктів, унаслідок чого у суб’єкта форму-
ється певний емоційно-чуттєвий стан, який становить сукупність 
факторів та передумов для політико-естетичних суджень, відпо-
відних мотивацій та дій. 

Виходячи з наведених досліджень емпатії як психічного 
процесу та її соціальних функцій, можна дійти висновку, що 
феномен емпатії є природною здатністю людини, яка впливає на 
його поведінку в соціальному просторі. Емпатія є емоційним спів-
чуттям або співпереживанням людини, за природою соціальним 
феноменом, здатним відтворювати соціальні та політичні зв’язки 
та взаємодії, а також виконувати конструктивну функцію щодо 
політичного простору, стимулюючи процеси формування полі-
тичної ідентичності та інтеграції. 
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Владислав Ковалевський  
 

КОНТАКТ-ЦЕНТР ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ  
СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 
Статтю присвячено аналізу технології та організаційної 

форми контакт-центру. Визначено сутність, основні 
можливості, напрями діяльності, відмінності від схожих 
технологічних структур у політичному процесі. Виокремлено 
ключові переваги та окремі недоліки технології, перспективи її 
застосування у виборчих кампаніях та на рівні державних 
комунікацій.  

Ключові слова: політичні комунікації, контакт-центр, колл-
центр, політичні технології  

Kovalevskyi V. The contact-center as effective technology of the 
modern political communications. In the article is analyzed the 
technologies and organizational forms of contact-center. Defined the 
essence, main features, activities, technological differences from 
similar structures in the political process. In the paper is determined 
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some key advantages and disadvantages of technology, the prospects of 
its use in election campaigns and at public communication. 

Key words: political communication, contact center, call center, 
political technology  

 
ХХІ століття поставило перед політичними діячами, організа-

ціями, експертами та консультантами питання ефективності 
наявних підходів до політичних комунікацій. Сутність та методи 
роботи з пресою, способи сегментації та диференціації груп вибор-
ців за цільовими показниками, питання донесення інформаційного 
сигналу до громадян почали змінюватися набагато швидше за 
експертні оцінки чи наукові концепти. І політична реальність 
сьогодення досить жорстко довела, що старі підходи виявилися 
нездатними не тільки ефективно працювати, але й взагалі поясню-
вати чи намагатися спрогнозувати розвиток політико-інформа-
ційних процесів. У таких умовах потреба у нових концептуальних 
моделях, підходах та методах зростає скоріше, ніж відбуваються 
виборчі кампанії та їх науковий аналіз.  

Особливістю сучасного політичного процесу є наявність 
великої кількості та щільності політичних комунікацій. Звісно, у 
демократичному чи псевдодемократичному суспільстві їх набагато 
більше, ніж у авторитарному чи тоталітарному, але й там їх мож-
ливості зростають, набуваючи нових форм, на кшталт партизан-
ської діяльності, але за допомогою саме електронних засобів 
масового психологічного впливу. Політичними комунікаціями стає 
дедалі важче управляти (з погляду менеджменту). І це стало 
сильно проявлятися у виборчих кампаніях, з чим Україна відкрито 
зіткнулася на виборах ще 2012 року. Саме тоді мікротенденції 
посилання ірраціональних способів прийняття політичних рішень 
стали помітними та масовими. Нагадаємо, що у 2012 році сталося 
те, що не змогла виявити соціологія, окрім окремих численних та 
швидких приватних ролінгових досліджень. Тоді почав накопичу-
ватися до цього часу латентний протестний електорат, який у 
поєднанні з порівняно великою часткою тих, хто не визначився у 
переддень виборів, дав значний приріст рейтингу контрвладним 
силам. Які, до речі, цього також не очікували, що доводиться 
безсистемністю подальших дій опозиції, зокрема, щодо захисту 
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результатів у частині тиску на владу (мітинги, протистояння в 
окружних комісіях, окремий тиск на їхніх членів тощо).  

Але, незважаючи на численні прояви цих мікротенденцій та 
окремі пропозиції щодо їх урахування з боку експертної громад-
ськості, владна партія та її акціонери проігнорували ці виклики, 
що стало одним з чинників подій кінця 2013 – 2014 року. Тради-
ційні методи та підходи не працювали, а ірраціональність 
українського виборця (з погляду влади) дійшла свого апогею. 
Незважаючи на те, що економічна криза в Україні змушує значну 
кількість виборців погоджуватися з т.зв. «економічним голо-
суванням» (обмін голосу на якийсь комерційний зиск), що в 
деяких регіонах перевищував 35%, технології таких процесів 
виявилися також застарілими, що дозволяє досить об’єктивно 
критикувати прибічників цих методів з погляду етики. Останні, у 
свою чергу, стикаються саме з відсутністю необхідного ефекту та 
гарантій, незважаючи на вливання серйозних фінансових ресурсів.  

На нашу думку, це також трапляється через низьку культуру 
застосування політичних технологій і знань. Так чи інакше, 
політик, коли йде на вибори, готується до витрат певного обсягу 
коштів, але вони є лише одним з ресурсів і часто не головним  
(є ще інформаційний, організаційний, символічний, людський 
тощо). У маркетингу вже давно описано та доведено, що вартість 
залучення нового клієнта (сума коштів, що витрачені на людину, 
що купує товар чи послугу) щонайменше у три рази вища, ніж 
вартість роботи з людьми, які вже були клієнтами. Така система 
називається «лояльністю клієнта», а в політичній площині 
«лояльністю виборця», який обирає той політичний бренд, з яким 
у нього є певна історія відносин (навіть якщо вибір диктується 
намаганням протистояти впливу). У разі свідомо алогічного  
(на перший погляд) рішення виборець бере участь у «мобілізації 
суспільства проти суспільства» [1, с. 286], що насправді також є 
наслідком цілеспрямованої інформаційної роботи чи результатом 
помилок у ній.  

У політичному полі найбільш яскравий приклад – це робота з 
лояльністю виборців. Виборча кампанія є певним індикатором 
роботи кандидата / партії на окрузі. Виграш на окрузі, де вже була 
раніше проведена робота, дешевший, ніж на новому окрузі. 
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Набагато вигідніше працювати з виборцями в окрузі упродовж 
усього часу каденції, ніж згадувати про них лише під час виборів. 
Але не всі про це думають, оскільки в українському політикуму 
відсутнє стратегічне бачення свого майбутнього, точніше, майбут-
нього своєї країни. А з другого боку, деякі представники окремих 
шкіл політичного консалтингу наголошують на нетривалій електо-
ральній пам’яті виборця, що дозволяє їм працювати будь-де, лише 
за умови прямо пропорційного зростання вартості проведення 
виборчої кампанії.  

Зазначені фактори разом з ускладненням та ущільненням 
політичних комунікацій якраз і висувають на перші позиції 
питання ефективної організації та роботи єдиного центру, що 
координуватиме всі інформаційні потоки в політичній кампанії 
(виборчій чи рейтинговій). Саме цим має займатися контакт-центр, 
що являє собою особливу технологію управління політичними 
комунікаціями з урахуванням новітніх інформаційних технологій.  

Про єдину структуру (хоча зараз вона не популярна) ми 
говоримо в основному тому, що децентралізація комунікацій – це 
дуже добре, але має бути єдиний координаційний центр, який 
відповідатиме за генеральну лінію політичної кампанії – розробля-
тиме стратегію, слідкуватиме за її виконанням, узгоджуватиме 
теми й «меседжі» (ключові повідомлення) тощо. Тому навіть у 
кампаніях з високим ступенем децентралізації ефективність визна-
читиметься за рівнем їхньої координації задля досягнення єдиної 
для політичної кампанії якісної та кількісної мети.  

Таким чином поставлене питання окремо в науковій літе-
ратурі не розглядається, лише в межах джерел з політичного 
консультування. Але, як видно, науковий інтерес становить опис, 
пояснення та формалізація цієї ефективної технології, що може 
бути корисною у разі правильного застосування її на всіх етапах 
політичного процесу, включаючи комунікації на рівні держави.  

Говорячи про політичні технології, варто нагадати, що 
сьогодні в Україні (та частково у світі) зіткнулися три основні 
школи, які сповідують цінності та принципи:  

- нейролінгвістичного програмування (НЛП), 
- теорії вирішення винахідницьких завдань (рос. ТРИЗ), 
- ігротехніка (рос. «системно-мыследеятельный подход»). 
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Критерієм такого поділу виступає достатньо оригінальна 
методологія, що використовується прибічниками цих напрямів. 
Однак, практично, всі ці школи розглядають політичні технології 
як методи управління політичними преференціями громадян 
завдяки роботі з репутацією того чи іншого інституту (організації) 
чи персони (політика).  

У сучасній Україні політичне поле фактично виступає 
ринком, на якому стикаються інтереси та присутня жорстка 
конкуренція. Тому активно використовуються методи марке-
тингу. Але в політиці вони не суперечать методології зазначених 
шкіл. Хоча у самому маркетингу також спостерігається певне 
зіткнення двох основних підходів – традиційного та парти-
занського. Останнього часу активно розвивається такий напрям, 
як нейромаркетинг, але він скоріше є певною еволюцією методів, 
які використовуються як у традиційному, так і партизанському 
маркетингу. Ми у своєму подальшому аналізі будемо використо-
вувати ефективні пояснювальні методологічні матриці марке-
тингу, які застосовуються у всіх згаданих політико-техноло-
гічних школах. Тобто опишемо просування політика чи 
політичного бренда як процес продажу.  

Отже, що являє собою контакт-центр? У першу чергу, це 
технологія й організаційна структура. Як технологія, контакт-
центр становить механізм збирання та обробки контактів з вибор-
цями (громадянами) для їхньої сегментації задля розроблення та 
донесення зрозумілого для них інформаційного сигналу. Як орга-
нізаційна структура, контакт-центр є координаційним центром, 
який завдяки наявній інфраструктурі організовує ефективні 
комунікації з виборцями (громадянами).  

Часто контакт-центр плутають з колл-центром. Але між ними 
все ж таки значні відмінності. Колл-центр – це організація, яка 
займається прийманням та обробкою дзвінків. Контакт-центр – це 
місце, де телефон є одним з інструментів, поряд з інтернет-кому-
нікаціями та результатами роботи польових виборчих структур 
(наприклад, робота з даними кампанії «від дверей до дверей»).  

Контакт-центр належить до директ-маркетингових каналів, а 
саме: до телемаркетингу (телесервісу). В цій назві, фактично, 
міститься й визначення – тобто, телефонний маркетинг. У більш 
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вузькому змісті – це продаж через телефон. В еру Інтернету сюди 
додалися маркетингові інструменти, які стали розвиватися 
завдяки новим електронним комунікаціям: електронна пошта, 
скайп, чати тощо.  

Варто наголосити, що з появою телефону в маркетингу стали 
розрізняти т.зв. «внутрішні продажі» (inside sales) та «зовнішні 
продажі» (outside sales) [2]. Під першими розуміються продажі, які 
зроблені лише за допомогою телефону. У свою чергу, у «зовнішніх 
продажах» телефонні перемовини є лише першим етапом, 
обов’язковим результатом яких мають бути особистісні контакти, 
де безпосередньо відбувається продаж. Часто до «внутрішніх 
продаж» належать методи роботи з існуючими клієнтами, тобто 
робота з їхньою лояльністю. В соціально-політичній сфері телефон 
та Інтернет також можуть виступати як окремі канали комунікацій, 
так і в комплексі з іншими (PR, реклама та ін.).  

Зрозуміло, що у телемаркетингу робиться ставка на інтерак-
тивність, що, вочевидь, є вкрай важливим для якісних та ефектив-
них політичних процесів. Отже, коли йдеться про інтерактивність, 
переваги телемаркетингу стають зрозумілими. І вхідні, і вихідні 
кампанії контакт-центру є реальними інтеракціями [3], тобто, 
комунікативними актами, інтерактивними подіями і підходять для 
будь-яких моделей політичних комунікацій, зокрема, просування 
іміджу партії чи окремої персони.  

Зазначимо, що останнього часу (у першу чергу в бізнесі [4, с. 228]) 
часто відходять від назви «телемаркетинг» у бік «телесервісу» чи 
«управління відносинами з клієнтом». Переводячи на мову політичних 
процесів, сьогодні контакт-центр виконує системні функції з коорди-
нації та забезпечення лояльності виборців, громадян, представників 
місцевих громад, інших політичних суб’єктів тощо.  

Робота контакт-центру спрямовується на досягнення порозу-
міння з клієнтом (виборцем, громадянином), що є найбільш 
слабким елементом такої форми взаємодії, як і в інших міжосо-
бистісних комунікаціях. У нейролінгвістичному програмуванні це 
виражено лаконічними формулами: «зміст комунікації в тій 
реакції, яку вона викликає» та «результат комунікації залежить від 
приймаючої сторони». Це означає, що в контакт-центрі важливо 
контролювати та координувати не тільки структурні канали 
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комунікації, але й зміст, що передається, та його сприйняття 
абонентом. На практиці через цей аспект дуже часто програють 
політичні кампанії, які мають бездоганну стратегію. Головною 
помилкою таких кампаній є невідповідність того, що вкладають у 
повідомлення розробники стратегії чи медіаменеджери, тому, що 
отримують і розуміють виборці. Вирішення цього вкрай важливо-
го та актуального питання полягає у створенні системи узгодження 
інформації, що циркулює на всіх рівнях, з постійною перевіркою її 
сприйняття кінцевими споживачами через прямі чи приховані 
опитування громадської думки.  

У цьому контексті необхідно акцентувати увагу на тому, що 
головною особливістю реалізації комунікативних завдань через 
контакт-центр є вербальне спілкування. Тобто, фактично відсутній 
головний канал отримання інформації споживачем – візуальний. У 
цих умовах проявляється професіоналізм фахівців контакт-центру, 
які розробляють т.зв. «скрипти, що продають» (ефективні сценарії 
розмов), контролюють та корелюють увесь процес донесення та 
зняття інформації методами сучасної психології. Але так чи 
інакше, саме вербальний акцент є головною особливістю сучас-
ного контакт-центру. Варто навести дані досліджень, згідно з 
якими приймаються рішення про людину при першому контакті. 
Так, лише 7% впливовості віддається змісту повідомлення, 38% – 
голосу, а 55% – зовнішності [5, с. 27]. В умовах відсутності 
візуального контакту понад 70% інформації отримуємо через тон 
голосу, який дозволяє встановити первісний контакт, а потім 
довіру, що стане основою для адекватної передачі інформації.  

Основними напрямами діяльності контакт-центру є робота з 
вхідною та вихідною інформацією. Опрацювання вхідної інфор-
мації фактично являє собою центр обробки викликів. У першу 
чергу, це: 

- організація «гарячої лінії» («лінії підтримки») та створення 
віртуального секретаря бренда чи персони; 

- отримання та обробка всіх викликів (включаючи телефон і 
скайп); 

- обробка вхідної кореспонденції (традиційною та електрон-
ною поштою); 

- обробка звернень через сайти, форуми та блоги; 
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- ведення єдиної бази даних, включаючи напрацювання 
організаційно-польових структур (результати поквартирного 
обходу). 

Головними завданнями роботи з вхідними дзвінками, 
кореспонденцією та іншими повідомленнями є створення умов для 
справжньої турботи чи її відчуття у виборців. Також це є одним з 
найбільш ефективних методів створення бази даних контактів та 
їхнього поділу на цільові групи, які можна використовувати в 
електоральній роботі (зокрема, для політичного PR).  

Якщо вхідні кампанії здебільшого є пасивними, реактивними 
на певні дії у політичній площині, то вихідні кампанії є активними 
політичними комунікаціями. Вони відбуваються за такими напря-
мами: 

- запрошення на акції, зустрічі, події від імені кандидатів чи 
партій; 

- інформування про діяльність кандидата (партію); 
- активне просування досягнень та кращих рис персон чи 

організацій усіма відкритими електронними каналам; 
- робота з нівелюванням впливу негативу (у першу чергу в 

Інтернеті чи після окремих негативних PR-акцій); 
- т.зв. «програмуючі опитування»; 
- поздоровлення зі святами; 
- мобілізація та перевірка організаційно-польової структури.  
Окремим видом вихідних кампаній контакт-центру є прове-

дення опитувань громадської думки. Такі опитування проводяться 
методом CATI (Computer Assisted Telephone Interview), доцільність 
яких має місце у населених пунктах з понад 50 тисяч населення і 
телефонізацією не менше 50%. Телефонне опитування є найшвид-
шим методом визначення громадської думки, а його похибка не 
перевищує 2,5-3,5%, залежно від актуальності бази контактів та 
наявності соціальної структури населеного пункту для коректного 
створення дизайну вибірки. В Україні такі дослідження постійно 
проводяться та довели свою ефективність у м. Києві, у всіх містах – 
обласних центрах та деяких великих містах республіканського та 
обласного підпорядкування.  

Ще одним елементом вихідних кампаній, який теж варто 
виділити окремо – актуалізація баз даних. Ця функція необхідна, 
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коли складно чи неможливо знайти актуальну базу контактів або 
власна база застаріла. В такому разі проводиться перевірка бази 
шляхом прямих контактів задля прояснення адекватності даних, 
що є в наявності. Наприклад, партія має власних членів і потре-
бує розуміння реального стану речей. Тоді контакт-центр нала-
годжує комунікацію за всіма наявними даними, перевіряючи їх 
відповідність реальним, включаючи особисті дані (ПІБ, адреси, 
контактні дані), але з урахуванням законодавства про захист 
персональних даних.  

Нарешті, саме контакт-центр сьогодні є найбільш затребуваною 
організаційною структурою для чіткої координації та розуміння того, 
що відбувається у день виборів. Добре налагоджена робота у цей день 
є запорукою утримання результату. Саме зусиллями контакт-центру 
може відбуватися перевірка та мобілізація організаційно-польової 
структури та членів комісії від кандидата чи партії. Далі у процесі 
проходження голосування персонал контакт-центру оброблятиме 
дзвінки та іншу вхідну інформацію щодо можливих порушень та 
загального ходу виборів і повідомлятиме про це всіх зацікавлених 
осіб. Така технологія, як паралельний підрахунок голосів, теж 
відбувається за рахунок контакт-центру, але вже значно меншими 
ресурсами, що дозволяє нівелювати ризики з потенційною втратою 
голосів завдяки окремим технологіям чи навіть звичайним помилкам.  

З описаного зрозуміло, що ефективна робота контакт-центру 
багато у чому залежить від актуальної бази контактів. Така база 
даних, яка містить усю можливу інформацію про осіб, з якими 
відбувалися контакти, та типи таких контактів, дозволяє працю-
вати з лояльністю виборців. У розвинутих західних демократіях 
такий підхід уже давно професіоналізовано з урахуванням новіт-
ніх інформаційних технологій. У західній псефології (науці про 
вибори) база даних контактів з великою кількістю ознак є осно-
вою для формулювання кількісних цілей стратегії, визначення 
цільових та референтних груп, до деяких з яких розробля-
тимуться повідомлення, спрямовані саме для них, і каналами, які 
для них є більш доступними, популярними та дієвими, з погляду 
довіри до інформації. Зазначений підхід, у межах якого 
технологія контакт-центру стала актуальною та активно 
розвивається, дістав назву «перманентного проведення виборчих 
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кампаній» [6, с. 201–206]. Ця модель політичної комунікації, 
власне, описує ірраціональність виборців, яка в окремі періоди 
виразно проявилася й в Україні. Повсюдне падіння лояльності 
виборців, яке, як уже зазначалося, значною мірою спричинене 
застарілими підходами політичних суб’єктів до своєї діяльності, 
змушує звертати основну увагу на таку категорію виборців, як 
«ті, що не визначилися». Саме з ними потрібно вибудовувати 
нову систему лояльності, часто приховану, але дієздатну в части-
ні впливу на прийняття політичного рішення. І сьогодні фак-
тично не існує недорогих політичних технологій роботи з цими 
виборцями в межах короткострокових політичних кампаній. 
Вони потребують більшого – більшої уваги, більшої кількості 
аргументів, доказів тощо. Маючи увесь цей арсенал контактів з 
персоною чи політичною організацією, виборець, що вагається, 
отримує додаткову мотивацію (стимуляцію) до голосування за 
того чи іншого кандидата. І саме у такий спосіб згадана 
ірраціональність стає доступною для аналізу та моделювання.  

Підводячи підсумки, систематизуємо основні переваги та 
можливі недоліки контакт-центру як технології та організаційної 
структури. Як видно, ефективність технології контакт-центру 
полягає у низці факторів, головним з яких є системна організація 
роботи з лояльністю виборців. Основним нюансом роботи кон-
такт-центру є робота з вербальними характеристиками, що визна-
чає специфіку визначення професіоналізму персоналу. Не маючи 
змоги працювати з візуальними параметрами, контакт-центр 
активізує домінуючі системи сприйняття інформації, але через тон 
голосу та структуру тексту, який є елементом впливу на прийняття 
рішень. Основними напрямами роботи такого інформаційно-коор-
динаційного центру є обробка вхідної інформації та донесення 
інформації методами прямого маркетингу. Таким чином охоплю-
ються основні комунікації, які можна використовувати у політич-
ному процесі для підвищення його ефективності, зокрема, у 
виборчих кампаніях. У комунікаціях на рівні держави контакт-
центр виконує, по суті, ті самі функції, але в межах більш 
довготривалої та перспективної стратегії створення лояльності 
громадянина до влади через механізми зворотного зв’язку, методи 
підтримання відкритості влади та створення відчуття її близькості. 
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Контакт-центр дозволяє у короткий термін охопити значні групи 
населення та донести необхідну інформацію чи зробити швидкий 
зріз громадської думки. Вартість результативної (тієї, що мала 
позитивний відгук) комунікації через контакт-центр є набагато 
меншою, незважаючи на необхідність більшої кількості контактів, 
порівняно з особистісною комунікацією.  

Серед основних недоліків технології та організаційної струк-
тури контакт-центру найбільш суттєвою вважається порівняно 
низька результативність від комунікації. У візуально орієнтова-
ному суспільстві, де головним джерелом інформації залишається 
телебачення, саме воно і є найбільш ефективним у донесенні 
інформації. Але, водночас, і найбільш дорогим. Інші незначні 
недоліки технології полягають у необхідності володіння методами 
прямого маркетингу та знанні психології виборців. Але ці недоліки 
вирішуються шляхом постійних досліджень електоральної динамі-
ки та сприйняття інформації виборцями й системою безперервного 
підвищенням кваліфікації персоналу контакт-центру.  

Таким чином, актуальність вказаної технології полягає у її 
можливостях швидкого охоплення значних верств населення з 
метою донесення чи прийняття інформації. А ключовий критерій 
ефективності визначається найбільш низькою вартістю контактів на 
сьогодні, порівняно з традиційними комунікаціями (телебачення, 
радіо, преса). Водночас, попри всю доведену необхідність вивчення 
та підвищення ефективності застосування, контакт-центр як 
технологія і організаційна форма прямих політичних комунікацій у 
виборчих процесах та на рівні комунікацій з громадянами з боку 
держави чи інших політичних інститутів, її змістовне наповнення та 
оцінка залежать від тих людей, що нею користуються. Саме тому 
контакт-центр може бути як інструментом підвищення ефективності 
тієї чи іншої стратегії або політики, так і механізмом їхнього 
програшу залежно від цілей та професіоналізму суб’єктів політики, 
що впроваджують цю технологію.  
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Олесь Лісничук 
 

ПОПУЛІЗМ В УКРАЇНІ:  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І  

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ 
 

Статтю присвячено визначенню теоретичних підходів до 
феномену популізму. Висловлюється теза про набуття дискурсом 
популізму позицій гегемонії в публічних комунікаціях в Україні.  

Ключові слова: популізм, гегемонія, політичний дискурс, 
національні інтереси. 

Lisnychuk O. Populism in Ukraine: Theoretical Principles and 
Problems of Studying the Phenomenon. This article is devoted to the 
theoretical approaches to understanding the phenomenon of populism. 
It has been suggested that discourse of populism acquired hegemony 
positions in public communications in Ukraine. 

Key words: populism, hegemony, political discourse, national 
interests. 

 
Популізм: невловимий об’єкт дослідження 

В Україні за роки незалежності так і не сформувалася система 
із гегемонічним домінування того чи іншого культурного ком-
плексу. Причини цього як в багаторівневій гетерогенності україн-
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ського соціуму, так і в політичних практиках, які значно більше 
були спрямовані на використання цієї складноструктурності, ніж 
на її подолання. 

У той же час, українська політика і соціум, в цілому, не 
ухилилися від домінування дискурсивного комплексу, який зайняв 
позиції, що можуть тлумачитися в категоріях гегемонії. В умовах, 
коли абсолютна більшість дискурсів експлуатувала ті чи інші фор-
ми партикулярності, гегемонічних форм набув дискурс популізму. 
Особливі властивості останнього дозволили йому досить легко 
абсорбувати в себе різні моменти і цілі пласти абсолютної 
більшості провідних політичних дискурсів України. Десятиліття 
після «помаранчевого» Майдану популізм визначав характер і 
зміст публічної політичної комунікації в країні і, відповідно, 
творив самобутню політичну реальність. Україна ХХІ століття ‒ 
це передусім країна, створена в умовах, під впливом і як результат 
гегемонії популізму. 

Популізм ‒ одне із тих понять, стосовно якого в політичній 
теорії існує величезна кількість спроб визначити, ідентифікувати, 
«впіймати» феномен, однак говорити про якийсь консенсус, сталі 
зафіксовані значення поки не доводиться.  

Тривалий період, з часу актуалізації проблеми популізму в 
політичній науці, відбувалися спроби зафіксувати неповторні 
особливості саме цього явища, однак так чи інакше вони 
залишалися на рівні дескриптивному. Накопичення досліджень 
окремих випадків лише посилювало складнощі з теоретичним 
узагальненням, розмиваючи предмет уваги. Автори резонансних 
узагальнюючих праць взагалі задавалися питанням, чи можливо 
звести популізм до одного поняття [1] і, зрештою, таки 
відмовлялися від необхідності робити те. Наприклад, змушені 
були таким шляхом піти Е. Геллнер та Ч. Іонеску у вступній 
статті до редагованого ними збірника «Популізм ‒ його значення 
та національні характеристики» [2], який побачив світ у 1969 і на 
тривалий період став «канонічним» для дослідників проблеми. В 
70–90-х рр. минулого століття зусилля зосереджувалися більше 
на класифікаціях та типологізаціях організаційних та ідеоло-
гічних виявів популізму, однак теоретичну ясність такі підходи і 
не сформували. 
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Зрештою, подібний стан остаточно не подолано й донині.  
Ф. Паніцца навіть іронізує, що сформувалося майже кліше, коли 
автори текстів про популізм спочатку постійно жаліються на брак 
ясності концепту та, навіть, висловлюються сумніви в його 
корисності для політичного аналізу [3, с.1]. В той же час, сам він 
впевнений, що попри відсутність наукових домовленостей щодо 
значення популізму цілком можливо «визначити аналітичне ядро, 
навколо якого формується суттєвий ступінь (analytical degree) 
академічного консенсусу» [3, с.1]. Відштовхуючись від цього, 
виокремлюються три підходи до тлумачення популізму: емпі-
ричні узагальнення, історичні описи та т. зв. «симптоматичні 
прочитання» [3, с.2].  

Підхід на основі акумуляції та інтерпретації емпіричних 
даних ‒ найбільш простий і очевидний. У його основі 
позитивістська логіка, згідно з якою на основі окремих випадків, 
які могли б позначатися як «популізм», можна виснувати певні 
особливі характеристики та атрибути явища в цілому і, таким 
чином, сформувати його чітку дефініцію та виокремити з-поміж 
інших подібних феноменів. Однак відомий ще з античних часів 
популізм демонстрував свою надвисоку пластичність та багато-
мірність. Спроби ретельного реєстру властивостей заводили на 
манівці ‒ окремі дослідники визначали більш ніж два десятки 
особливостей, але й це не забезпечило конвенцію з розуміння 
феномену популізму.  

Разом з тим, накопичувані емпіричні знання виявилися 
придатними для аналізу та інтерпретації окремих випадків 
політичної практики, яка могла б претендувати на визнання її як 
популізму. Це дало підстави цілій групі дослідників відмовити-
ся від ідеї генералізуючого поняття та спільного методоло-
гічного бачення феномену. З їхнього погляду, цілком достатнім 
було б фокусування на окремих історичних зразках відповідної 
практики. При цьому вона досить чітко виокремлювалася 
географічно (регіоном Латинської Америки), хронологічно 
(друга третина ХХ ст.), соціально-економічно (кризові процеси 
переходу до індустріалізації). Крім того, практично кожен 
випадок доповнювався харизматичним лідерством. Класичним 
зразком таким чином витлумаченого популізму є залучення 
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його до інтерпретації перонізму (від імені Х. Перона, прези-
дента Аргентини в 1946 ‒ 1955 рр. та 1973 ‒ 1974 рр.). 

«Історичний» підхід має певні переваги. Зокрема, він дозволяє 
враховувати контекст, ексклюзивні параметри конкретних виявів 
популістських практик. Утім, хиб у такого бачення куди більше, 
вони даються взнаки навіть у межах його «латиноамериканської 
гравітації». Так, індустріалізаційні пояснення та прив’язки не 
функціональні для опису та пояснення нової хвилі популістських 
практик у регіоні, пов’язаного із діяльністю таких політиків, як  
У. Чавес (президент Венесуели в 1999 ‒ 2013 рр.), Л.Лула (прези-
дент Бразилії в 2003 ‒ 2011 рр.) чи Ф. Луго (президент Парагваю в 
2008 ‒ 2012 рр.). А також і щодо цілої низки інших політиків та 
політичних сил як у самій Латинській Америці, так і в Африці, Азії 
та Європі, які, використовуючи новітні технології комунікації, 
опановують і вдосконалюють методологію взаємодії із соціумом, 
яка цілком відповідна логіці популізму. 

Саме навколо цієї логіки і будує основи теоретичного розу-
міння популізму третій із названих підходів ‒ симптоматичний. 
Його суть не у зверненні до виявлення якихось сутностей, неспро-
стовно притаманних саме популізму, а до «простого читання 
дискурсивної структури і… подальшого дослідження модаль-
ностей дискурсу, з якими популізм може асоціюватися» [4, с. 230]. 
Прибічники такого підходу відзначають особливу роль у популіст-
ській риториці означуючого «народ». Навколо нього вибудо-
вується смислове поле популізму. Саме ж це означуюче виступає 
вузловою точкою особливого дискурсу ‒ дискурсу популізму. При 
цьому «народ» також є й «пустим означуючим», від якого беруть 
початок і стосовно якого наповнюються значеннями інші категорії 
цього дискурсу. Відповідно, контекстуально «народ» може означу-
ватись по-різному, залежно від паритету в боротьбі дискурсів у 
конкретній історичній та політичній ситуації. Це може бути досить 
широке коло значень ‒ від «усіх громадян», що проживають на цій 
території, до певних соціальних груп, яким той чи інший вияв 
популізму надає право вважатися «народом». При цьому, і в пер-
шому, і в другому випадках, навіть у разі претензій на всеохоп-
ність «народу» означення через його використання передбачає 
також ідентифікацію «не-народу», «інших», ніж «народ». Ці 
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«інші» теж можуть означуватися по-різному залежно від контек-
стів, однак у рамках популістського тлумачення їм завжди 
надаватиметься значення опонентів і, навіть, загрози «народу» та 
його інтересам. Саме в цьому, з погляду прихильників симпто-
матичного розуміння явища, і полягає зміст і логіка популізму ‒ в 
конфліктному розмежуванні «народу» та його «ворогів». 

Варто врахувати, що «народ» тут ‒ не стільки операційне, 
скільки сакральне поняття. Яке, до того ж, має давню історію, 
сягаючи корінням ще просвітницького дискурсу. Саме завдяки 
йому формулювалася і обґрунтовувалася доктрина народного 
суверенітету, в межах якої «народ» розглядався як джерело і носій 
верховної влади та державного суверенітету. В такому контексті 
«народ» резонує і у французькій «Декларації прав людини і грома-
дянина» 1789 р., і в Конституції України 1996 р., в якій преамбула 
позначає посилання на суверенну волю народу, а стаття 5 ствер-
джує, що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні 
є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування».  

Однак висновок відомого європейського інтелектуала У. Еко 
про те, що «насправді ж «народу» як відображення волі та почуття, 
як натуральної живої сили, що втілює мораль та історію, не існує» 
[5, с.230], не видається перебільшенням. Існують громадяни, веде 
далі він. «Народ» ‒ симулякр політичної практики, якого, однак, 
дуже потребують і політики, і неполітики.  

На наш погляд, останнє, симптоматичне тлумачення популізму 
має найвищу конкурентну методологічну силу. Воно дозволяє 
вивести популізм за межі редукцій до певних форм, які йому 
приписуються у власне політичних чи повсякденних дискурсах – до 
демагогії, безвідповідальності, маніпуляції тощо. З іншого боку, 
через таке бачення більш чітко проглядається перспектива дослі-
дження ‒ якщо популізм ‒ це мовленєва практика (або така, що так 
чи інакше актуалізується вербально), якщо популізм ‒ це окремий 
дискурс, то досліджувати його варто, відштовхуючись, у першу 
чергу, через здобутки дискусійних теорій. Нарешті, ще одна помітна 
перевага цього підходу в тому, що пропонована ним методологія 
видається найбільш придатною до вивчення досвіду українського 
популізму, вже багатого, складного і результативного. 
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Окрема спроба «впіймати» український популізм 
Революція Гідності, криваве завершення протистояння на 

Майдані в січні – лютому 2014, агресія Росії, окупація нею Криму, 
наступна війна на Донбасі не обмежили надзвичайно високий 
рівень популізму в українській політиці і суспільстві. Понад те, 
масштаби поширення популістських технологій остаточно набули 
ознак домінування в політичних комунікаціях. Гегемонія попу-
лізму справляє виразно негативний вплив на суспільні та політичні 
процеси у важкий і відповідальний для України період. 

З одного боку, популізм упевнено поширився за межі власне 
політики на інші дискурси – медійні, експертні, наукові, 
юридичні, дипломатичні тощо. Саме звертання до «боротьби з 
популізмом» відбувається в межах і за канонами самого попу-
лістського дискурсу. 

З іншого боку, масштаби і сила популізму зворотно пропор-
ційні ефективності політики. Безвідповідальність, демагогія, 
низька ефективність, дисфункціональність сучасного українського 
політикуму значною мірою є наслідком панування популістських 
стратегій ‒ наслідком, а не причиною. Рівень популізму, збереже-
ний і розвинутий після Майдану 2013 – 2014 рр., суттєво усклад-
нює (якщо не блокує) спроби структурних реформ в економіці, 
політиці та соціальній сфері. 

Зазначені масштаби та ефекти популізму в постреволюційній 
Україні підтвердили результати дослідження, проведеного на 
основі парламентської виборчої кампанії 2014 р., здійсненого 
громадською організацією Бюро аналітики «Тектум» [6].  

Одним із етапів цього дослідження стало експертне опиту-
вання, до якого долучили 50 респондентів за певними критеріями, 
визначених як «експерт» у сфері політичних практик (зокрема, 
власне комунікаційних) сучасної України. Це опитування не могло 
претендувати на якусь окреслену репрезентативність, його дослід-
ницький потенціал був дещо в іншому ‒ спробі виокремити певні 
тренди розуміння в українських експертних колах феномену 
популізму та особливостей його вітчизняних виявів. 

Головною проблемою, яка окреслилася за наслідками прове-
деного дослідження, стала відсутність методологічної єдності і 
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ясності в підходах до тлумачення феномену популізму навіть у 
експертному середовищі. Активна його експлуатація в політичних 
та медійних дискурсах призвела до розмивання сутності поняття. 
В такому контексті виявилася ускладненою спроба забезпечити 
аналітичну чіткість у тлумаченні популізму як особливого типу 
політичної практики, яка репрезентує себе через конструювання в 
публічному мовленні/риториці, з одного боку, образу «народу» як 
найвищої, «священної» цінності та тотальної спільності (що пре-
тендує об’єднувати без якихось уточнень щодо структурованості, 
стратифікованості всіх представників соціуму, громадян країни) та 
образу «не-народу» (передусім, «влади», «еліти», «політиків») як 
окремого прошарку, який не потрапляє в тотальну спільноту «на-
род» і (практично за визначенням) є щодо неї ворожою, з іншого 
боку. На рівні осені 2014 р. можна було констатувати, що «образ 
«влади» після Майдану втратив домінуючі негативні конотації та 
протиставлення образу «народу» в передвиборчих популістичних 
практиках» [6, с.68]. 

З іншого боку, образ «ворога народу» виявився розмитим і 
багатоскладовим. Застосовані для його аналізу категорії «еліта», 
«ворог», «олігархи» дали тільки фрагментарне відображення. 

І в експертних колах, і в медіа-дискурсах, і в громадській 
думці загалом домінуючими тлумаченнями «популізму» є ті, що 
корелюються із «заздалегідь невиконуваними або нереалістич-
ними обіцянками», «нехтуванням програмними положеннями та 
невиконанням уже даних обіцянок», «демагогією». Пропоно-
ване авторами проекту бачення популізму як «намагання 
представити свою точку зору як позицію всього народу» набуло 
підтвердження з позицією експертного середовища на рівні 24% 
(5-та позиція в результатах експертного опитування). Випере-
дили таке тлумачення популістської діяльності інші розуміння 
його: як вияву «заздалегідь невиконуваних/нереалістичних 
обіцянок політиків» (58%), «демагогії» (40%), «творення образу 
ворогів з політичних опонентів та використання в негативному 
контексті категорій «влада», «еліта», «олігархи», «популісти»» 
(32%), «розходження публічних декларацій та реальних 
інтересів » (28%) [Див.: 6,с.37]. 
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Ефекти і наслідки гегемонії популізму в Україні 
Позначена гегемонія популізму ‒ «некласична» гегемонія. У 

всякому разі в межах грамшіанської матриці, через яку, власне, і 
утвердилося розуміння гегемонії.  

Особливо загрозливим домінування популізму стає в період 
війни, агресивного мілітарного тиску на Українську державу з боку 
Росії. Саме в цьому контексті популізм у сучасних масштабах, 
формах та впливах виступає як одна із головних загроз національній 
безпеці України. 

Зазначене поширення популізму означає не лише вико-
ристання певної риторики, але (і головним чином) формування 
особливої картини світу, творення специфічної суспільної реаль-
ності. Популізм (особливо в набутих в останній період масшта-
бах і формах) перестав бути просто конкурентною технологією 
боротьби за прихильність виборця. Наразі він є чинником, який 
рішуче впливає на структурування, на напрями і динаміку полі-
тичних і соціальних змін, на діяльність державних, політичних, 
економічних, соціальних інституцій, на трансформацію старих та 
творення нових. 

При цьому абсолютна більшість впливів і змін, які відбува-
ються внаслідок домінування популізму, мають характер деструк-
тивний як з точки зору перспектив демократичного розвитку 
України, так і (особливо в останні місяці) збереження нею 
державного суверенітету і територіальної цілісності. 

Відзначимо наступні з них, найбільш загрозливі: 
- Передусім, внаслідок впливу популізму формується надмір-

но спрощена картина суспільно-політичної реальності, наявних 
проблем та завдань, соціальних потреб, інтересів та ідентичностей. 
Популістський дискурс схильний заміняти їх аморфною, неструк-
турованою сутністю, яку він позначає як «народ»; 

- Популізм уповільнює, а потім і блокує артикуляцію інте-
ресів суспільних груп, ускладнює можливості їх представлення і 
захисту. Подібним чином він впливає на визначення і реалізацію 
національних інтересів; 

- Популістичний дискурс проводить і підтримує внутрішній 
кордон, розмежовуючи все суспільство на «праведних» та на 
«інших» (які здебільшого є також «ворогами»). Таким чином у 
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суспільній свідомості підтримується і підживлюється стан постій-
ної конфронтаційності; 

- Популізм ґрунтується на самодостатній критиці існуючого 
status-quo і, таким чином, спричиняє перманентну делегітимацію 
наявного політичного і соціального порядку; 

- Сформульовані на основі популізму політичні програми 
відштовхуються від двомірної («народ» ‒ «вороги») картини світу 
і пропонують «прості розв’язання складних проблем». При цьому 
вульгаризуються спроби комплексних реформ; 

- Зрештою, практично будь-які категорії, концепти, сенси, 
які пропускаються через популістський дискурс, вихолощуються, 
втрачають свої значення, перетворюються в «пусті означуючі». 
Популізм знесенсовлює українську політику, і в цьому, вочевидь, 
його найбільша деструктивна сила і найбільш негативний вплив. 

Усі ці негативні вияви і впливи популізму особливо інтенсифі-
куються у передвиборчий період. Президентська виборча кампанія 
весни – літа поточного року продемонструвала, що ані зовнішня 
агресія, ані трагічні події на Майдані, ані озвучені там вимоги 
оновлення, «перезавантаження» влади не спричинили вироблення в 
українській політиці та соціумі імунітету до гегемонії популізму.  

 

Чому експансія популізму стала можливою в Україні? 
В Україні сформувався своєрідний «інституційний склероз», 

що постав внаслідок тривалого домінування в системі реального 
представництва інтересів розподільчих груп олігархічного типу і 
який не подолано і після революції. Понад те, розпочалася рестав-
рація певних інституційних елементів, які міцно утвердилися в часи 
режиму В. Януковича (зокрема, неформально-тіньового інституту 
т.зв. «доглядаючих» тощо. До останнього часу зберігалася загальна 
структура перерозподілу суспільних благ, сформована ще в кінці 
минулого століття. 

Відмінністю вітчизняного досвіду від британського чи інших 
варіантів, які мали місце в демократичних країнах, стало те, що 
групи, які забезпечували накопичення зазначених склеротичних 
симптомів, не просто впливали на політиків та владу, а самі без-
посередньо інтегрувалися в неї, забезпечуючи т. зв. «зрощування 
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держави і бізнесу». Внаслідок такого злиття і держава, і великий 
бізнес позбувалися своєї функціональної автономності. Головним 
же його наслідком стала масштабна корупція, яка і до Революції 
Гідності, і, тим більше, після неї оцінюється як головна проблема 
модернізації і формування конкурентоздатності України. 

Іншим наслідком, міцно пов’язаним з перерозподільчим 
процесом загалом та неформальною інституалізацією домінування 
інтересів вузького конгломерату політико-економічних груп у 
перерозподілі ресурсів, стало розкручування маховика популізму. 
Передусім у його соціальній версії ‒ підтримуючи і культивуючи 
патерналістські настрої в суспільстві. 

Отож, головним висновком про можливість утвердження в 
Україні популізму як домінуючої конкурентоздатної політичної 
альтернативи стала наявність тривалої інституційної кризи, коли 
значна частина суспільних вимог залишається незадоволеною, коли 
«інституційна система втрачає здатність поглинати соціальні 
вимоги» [7]. Така ситуація відкривала все більші та більші 
можливості для представників політичного класу у боротьбі за 
електоральну прихильність та владу вводити в публічний простір 
інтерпретації цих вимог та інтересів. При цьому можливостей їхньої 
реалізації не було не лише на рівні відсутності стимулів для 
політиків бути відповідальними за свої обіцянки, але й через 
стрімко скорочувану спроможність існуючих інститутів виконувати 
такі завдання. В такий спосіб розкручувався маховик українського 
популізму, різношерстого на рівні ідей і символів та повсюдного на 
рівні технологій. Поширення, що переросло в домінування і, 
зрештою, вийшло на гегемонічні позиції, стало однією (хоча, 
можливо, і не найбільш поки що впізнаваною) із причин через 
розгортання революційної ситуації. В той же час, без нейтралізації 
інституційного «паралічу» та його наслідків, без формування нової, 
функціональної та ефективної інституційної системи сподіватися на 
суттєву втрату популізмом його нинішніх позицій не доводиться. 
 
_______________________________ 
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Ігор Рафальський 
 

РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНИХ  
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ  

У НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОМУ 
САМОВИЗНАЧЕННІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ 

ПЕРЕБУДОВИ В СРСР 
 

У статті здійснено аналіз витоків та перебігу суспільно-
політичних процесів в Україні періоду Перебудови. Виокремлено 
фактори, що впливали на трансформацію масової свідомості, 
становлення й розвиток неформальних громадських об’єднань, 
визначено їх роль у національно-державному самовизначенні 
України. 

Ключові слова: громадянське суспільство, громадські органі-
зації, Перебудова, національно-державне самовизначення.  

Rafalsky I. The role of informal associations in the national and 
state self-determination of Ukraine during Perestroika in the Soviet 
Union. The analysis of the origins and progress of socio-political 
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processes in Ukraine during Perestroika is conducted in the article. 
Factors that influenced the transformation of public consciousness, 
formation and development of informal associations are allocated. Their 
role in the national and state self-determination of Ukraine is revealed.  

Keywords: civil society, NGOs, Perestroika, national and state 
self-determination. 

 
Чверть століття тому завершився період суспільно-полі-

тичного розвитку, який дістав назву «Перебудова». Цей період 
політичних, соціальних і економічних змін був динамічним, 
складним, суперечливим і, водночас, – етапним для національно-
державного самовизначення України. Обґрунтування такого 
висновку потребує політологічного аналізу витоків, перебігу 
тогочасних суспільно-політичних процесів, виокремлення факто-
рів, що впливали на трансформацію масової свідомості, зміни в 
критеріях оцінювання, зрештою – переоцінку цінностей. У цьому 
контексті, актуальним і доцільним вбачається дослідження впливу 
формальних інститутів і неформальних практик у сфері громад-
ської активності на процеси суспільних трансформацій того періо-
ду, соціально-економічного, подієвого і культурно-політичного 
аспектів генези національно-державного самовизначення нашої 
держави. Безумовно важливою у становленні України незалежною 
державою була роль громадських (формальних і неформальних) 
об’єднань. Процеси національного самовизначення були зумовле-
ні, передусім, динамічними подіями, що відбувалися протягом 
1985–1990 рр., – періоду, що передував історичному рішенню – 
проголошенню державного суверенітету України. 

Навіть нині, 30 років потому, досить складно проаналізувати 
весь комплекс передумов суспільно-політичних процесів, що взяли 
початок 23 квітня 1985 р. – на Пленумі ЦК КПРС. Новообраний 
Генеральний секретар М. Горбачов у своїй програмній доповіді 
«Про скликання чергового 27-го з’їзду КПРС і завданнях, пов’яза-
них з його підготовкою та проведенням» проголосив курс на здійс-
нення реформ, спрямованих на всебічне оновлення суспільства, на 
прискорення соціально-економічного розвитку країни. Попередній 
період був охарактеризований доповідачем як «застійний», а «по-
дальші революційні перетворення» – «перебудовою» [1, с. 152].  
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Політичний курс реформування й оздоровлення суспільно-
політичної, економічної й ідеологічної сфер, розпочатий КПРС у 
1985 р. задля «вдосконалення соціалізму», з часом призвів до 
боротьби за його збереження, а зрештою, – й доконечного 
розчарування народу в ідеях соціалізму і загалом його доцільності. 

Проголошені й започатковані радянським керівництвом 
реформи стосувалися основних сфер життя суспільства:  

– економічної (прискорення виробництва, перехід від екстен-
сивних до інтенсивних методів господарювання, впровадження в 
економіку елементів ринку, зниження виробничих затрат, енерго- і 
матеріалоємності продукції тощо);  

– внутрішньополітичної (демократизація суспільства, поси-
лення участі й широке залучення громадськості до прийняття й 
реалізації важливих рішень, загальнодержавних і місцевих 
проблем);  

– соціальної (поліпшення матеріального добробуту, рівня 
соціального забезпечення, належного задоволення потреб людей); 

– зовнішньополітичної (скорочення військових витрат, 
припинення гонки озброєнь, зрештою – «холодної війни»); 

– ідеологічної (гласність, як максимальна відкритість і прозо-
рість діяльності партійних, державних і громадських організацій, 
відмова від цензури, запровадження плюралізму як можливості 
висловлювати різні позиції, погляди, що відображають розмаїтість 
суспільних інтересів).  

Десятиліттями вишколена партійно-державна машина запрацю-
вала на організацію «всенародного схвалення» рішень чергового 
Пленуму ЦК КПРС, започаткування «соціалістичного змагання» за 
дострокове його виконання тощо. Вся міць пропагандистської й 
партійно-організаційної структур держави була спрямована на 
обґрунтування доцільності, важливості й своєчасності проголоше-
них партією і її Генеральним секретарем ініціатив. До обґрун-
тування й пропаганди цих ініціатив були долучені партійні й 
державні діячі, передовики виробництва, професійні союзи, 
комсомол, науковці, освітяни, засоби масової інформації.  

Разом з тим, більшість населення поставилася до проголоше-
них гасел та їх популяризації як до певного політичного ритуалу. 
Далося взнаки відчуження людей від політики, багаторічне 
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усвідомлення себе об’єктом політичних впливів. Навіть на кілька-
разові зміни комуністичних лідерів на початку 1980-х років народ 
відповів, здебільшого, або ж байдужістю, або ж хвилею ядучих 
анекдотів, котрі, безумовно, руйнували «радянську» свідомість 
мас, але прямої загрози тоталітарній системі не становили.  

Попри все – зміни почались, а зі змінами з’явилися й 
загрози самій системі, передовсім – ідеологічним її основам. 
Адже концепція розвиненого соціалізму не тільки не пояснюва-
ла наявних проблем і суспільних протиріч, а й консервувала їх. І 
хоча в доповіді на квітневому 1985 р. Пленумі М. Горбачов 
наголошував на правильності стратегічного курсу попереднього 
ХХVІ з’їзду КПРС, на спадкоємності й вірності ідеям [1, с. 153], 
неодноразово посилався на В. Леніна і цитував його [1, с. 173], 
частина наближених до Генеральним секретаря партійців, а 
також науковців, що долучилися до розробки основ Пере-
будови, добре розуміли необхідність кардинальних змін у 
політичній й ідеологічній сферах.  

Ще у 1985 році один із ініціаторів реформ і ідеологів Пере-
будови, О. Яковлєв, написав М. Горбачову записку «Імперативи 
політичного розвитку» (зміст котрої широкому загалу став 
відомим лише в 1994 році завдяки авторському виданню книги 
«Гірка чаша», надрукованої Ярославським книжковим видав-
ництвом) [2, с. 205–212]. Варто визнати, – практика засвідчила 
програмовість цього документа. Він став концептуальним і для 
ухвалених невдовзі Законів СРСР, і визначальним для прийнятих 
черговим ХХVІІ з’їздом рішень. У записці на ім’я Генерального 
секретаря чітко визначалися мета реформаторських зусиль – 
людина – «в усіх її взаємозв’язках і проявах – виробництво, 
суспільство, політика, культура, побут, інтереси, психологія, 
здоров’я і т. д.» [2, с. 205].  

Пропонуючи керівнику держави засоби досягнення мети, 
автор визначив «головний пункт»: «розвиток особистості як 
самостійної, творчої, свідомо об’єднаної з іншими у своїх думках і 
діях сили. Перетворення кожної людини в дійсного господаря 
країни. Реального залучення всіх і кожного у вдосконалення життя 
на місцях і в державі в цілому». О. Яковлєв застерігає: «Сам процес 
повинен вестися не тільки згори, але і знизу, руками мас, причому 



 

 77

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

партія спрямовує і навчає їх демократичним і разом з тим – свідомо-
соціалістичним формам буття і мислення» [2, с. 205].  

Серед шляхів досягнення мети визначалися:  
– зміна співвідношення між партійною і державною, між 

законодавчою і виконавчою владою. Реальна незалежність судової 
влади від усіх інших її видів. Поділ функцій між різними 
частинами системи управління змусить, вважав О. Яковлєв, одну 
частину «підштовхувати» іншу. 

– кардинальне скорочення партапарату, розвиток внутрішньо-
партійної демократії 

– гласність – вичерпна й оперативна інформація як неодмінна 
умова подальшої демократизації суспільного життя. Лише інфор-
мована людина, писав О. Яковлєв, здатна ініціативно і плідно 
брати участь у справах суспільства.  

Не могла не насторожити «консерваторів» у партійній 
верхівці пропозиція нової «принципової схеми керівництва» 
державою. А саме:  

 «Верховна партійна і державна влада здійснюється Прези-
дентом СРСР. 

Він же є Головою Комуністичного Союзу (Союзу комуністів) 
СРСР; Головою Об’єднаного Політбюро партій, що входять у 
Комуністичний Союз; Головою Ради Президентів Республік.  

Президент обирається на 10 років на основі прямого 
всенародного голосування з кандидатів, висунутих партіями, що 
входять в Союз комуністів. 

Союз комуністів складається з двох партій: Соціалістичної та 
Народно-демократичної. Загальні вибори – кожні 5 років – зверху 
донизу... Уряд очолюється Генеральним секретарем партії, що 
перемогла на всенародних виборах» [2, с. 211–212]. 

На сторінках наукових видань і в засобах масової інформації 
досі точаться дискусії не лише про наслідки, але й про витоки 
започаткованих суспільних реформ. Очевидно, що серед факторів, 
котрі зумовили їх ініціювання тодішнім партійним керівництвом, 
були і внутрішньо-, і зовнішньополітичні. Сучасні дослідники 
цього періоду історичного розвитку [3–5], передусім, звертають 
увагу на нежиттєздатність економіки СРСР, її низьку конкуренто-
спроможність. Саме кардинальні зміни в економічній сфері – 
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прискорення і модернізація виробництва мали стати «локомотивом 
реформ». Але ідея «прискорення» провалилася, так і не почавши 
працювати. Серед визначальних причин – відсутність стратегії 
здійснення економічних реформ, чіткого, покрокового плану їх 
реалізації. Далися взнаки й ембарго Заходу, запроваджене після 
введення радянських військ в Афганістан у грудні 1979 р., і 
виснаження економіки країни гонкою озброєнь – левова частка 
ВВП витрачалася на виробництво продукції військово-промисло-
вого комплексу, і застаріле обладнання. Валюту на його заміну, на 
придбання і впровадження нових технологій розраховували отри-
мати завдяки суттєвому збільшенню експорту сировини, насам-
перед нафти. Цей ресурс залишився невикористаним, оскільки у 
1986 р. різко – у шість разів – до $ 7 за барель впали нафтові ціни – 
більша частина радянського нафтовидобутку стала нерентабель-
ною. Крім того, очевидною стала нездатність управлінських кадрів 
та й самої системи управління до зміни принципів і підходів, до 
впровадження ринкових відносин, встановлення чітких правил їх 
функціонування.  

Відсутність чіткої стратегії, концепції реформ і непослідов-
ність їх впровадження були притаманні не лише сфері економіки. 
Науковці-дослідники тогочасних процесів [4; 5] вважають 
хаотичність і поспішність прийняття рішень загальною характе-
ристикою того періоду: не завершивши перетворень в економічній 
сфері, ініціатори Перебудови одразу перейшли до реформи 
політичної системи.  

Разом з тим, зосереджуючись на соціально-економічних і 
структурних проблемах цього періоду, його дослідники завчасто 
залишають поза увагою проблему сув’язності якості тогочасних 
політичних еліт і стану суспільної свідомості, рівня активності й 
«ініціативності мас», про яку досить часто говорили того часу з 
трибун, але мало розраховували на неї, й ще менше – враховували 
дійсний її стан.   

Ініціатори Перебудови добре розуміли, що, незважаючи на 
«одностайну підтримку» вищими партійними керівниками рішень 
квітневого Пленуму та ХХVІІ з’їзду КПРС, загальна логіка під-
ходу до реформування суспільства і, зокрема, його організаціно-
партійної складової, переформатування усталеної десятиліттями 
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владної вертикалі будуть сприйняті не всіма. І справді – значна 
частина керівників ЦК КПРС і ЦК союзних республік, країв і 
областей з обережністю поставилася до нових ініціатив. Певний 
час відкритого протистояння не було. Виховані у дусі партійної 
дисципліни брежнєвських часів, а більше – з остраху за своє 
кар’єрне майбутнє, вони досить швидко опанували перебудовчу 
риторику і задіяли всі можливості партійного апарату для вико-
нання поставлених завдань.  

У день свого 80-річного ювілею в інтерв’ю одній із росій-
ських газет «архітектор» Перебудови – Олександр Яковлєв 
визнавав: «Нерідко суспільство отримувало «зверху» абсолютно 
помилкові сигнали. Це було неминуче, тому що нам доводилося 
долати запеклий опір консервативної частини партапарату, а це 
не завжди вдавалося з першої спроби». І додав: «Не можна оці-
нювати наші тодішні дії, не знаючи, якою боротьбою супро-
воджувався кожен новий крок. Для користі справи доводилося і 
відступати, і лукавити. Я сам грішний – лукавив не раз. Говорив 
про «оновлення соціалізму», а сам знав, до чого справа йде. А як 
було інакше?» [6]. 

Тобто, великих сподівань на підтримку партійною елітою 
планів Перебудови у її ідеологів не було. Саме тому визначальним 
фактором здійснення незворотних суспільних змін, на думку 
реформаторів, мала стати підтримка реформаторських ідей з боку 
широких мас, через «послідовний і неухильний розвиток 
соціалістичного самоврядування народу». Ця самоврядність мала 
«поглиблюватися, проникаючи в усі пори державного і 
суспільного життя, збагачуючи зміст демократичного централізму, 
зміцнюючи його соціалістичну природу» [7, c. 77].  

Не традиційно-формальним, а «зацікавленим» у активному 
долученні до процесів суспільним реформ було звернення до 
громадських організацій: «Час вимагає, – наголошувалося у 
політичній доповіді ЦК КПРС з’їзду, – щоб до справи управління 
країною дедалі активніше залучалися громадські організації» з 
ефективним використанням «усіх форм безпосередньої демократії, 
прямої участі народних мас у виробленні, прийнятті та виконанні 
державних та інших рішень» [7, с. 80].  
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Інструментом підвищення громадської активності, «прин-
циповим», як зазначалося у доповіді, напрямом партійної діяль-
ності було питанням «про розширення гласності». «Тривалими 
аплодисментами» делегатів з’їзду була підтримана така теза: 
«Це питання політичне. Без гласності немає і не може бути 
демократизму, політичної творчості мас, їх участі в управлінні. 
Це, якщо хочете, ... вихідний пункт психологічної перебудови 
наших кадрів» [7, с. 82]. 

Усвідомлення якості партійної еліти, розуміння її нездат-
ності до кардинальних змін і побоювання відкритого опору з 
боку консервативної частини партійного апарату спонукали 
ідеологів реформ до пошуку партнерів у справі «подальшого 
розвитку соціалістичного демократизму». Такими партнерами, 
об’єктивно, могли стати лише неформальні об’єднання, а також 
формальні інститути, які були меншою мірою вражені 
номенклатурними практиками, здатні до сприйняття нових ідей 
їхнього активного втілення. Своєрідною «гарантією недотор-
канності» і «дозволом» на прояв неформальної активності були 
положення партійного з’їзду: «Завданням розширення і подаль-
шого розвитку соціалістичного демократизму має служити весь 
арсенал соціально-політичних та особистих прав і свобод 
радянської людини. Поглиблення цих прав і свобод, зміцнення 
їх гарантій партія і держава розглядають як свій найперший 
обов’язок» [7, с. 82]. 

Суспільство усвідомлювало доцільність соціально-політичних 
змін чи не вперше за кілька десятиріч позитивно сприймалася 
навіть партійна риторика. Поготів – місцеві партійні осередки 
(отримавши відповідні вказівки «згори») всіляко підтримували 
критику і декларували готовність до викорінення недоліків. Від-
критішими до змін були творчі спілки (письменників, журналістів, 
художників тощо), а також студентські організації та комсомол. Це 
була активна, «бунтарська» частина суспільства, меншою мірою 
зашорена партійною пропагандою. 

Ідея «архітекторів» Перебудови вивести на політичну арену 
«лисиць» і протиставити їх «левам» (за В. Парето [8]. В цьому сенсі 
терміни раніше використовував Н. Макіавеллі [9] стала дієвим 
механізмом ідеологічної й організаційно-партійної боротьби.  
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Як і у всьому СРСР, гасла перебудови, прагнення «демократич-
ного соціалізму» з його свободою слова, політичним плюралізмом, 
урахуванням національних інтересів, розширенням економічних 
прав підприємств, відкритість партійного керівництва були пози-
тивно сприйняті в УРСР і сприяли демократизації суспільно-
політичного життя республіки.  

Поштовхом до зростання громадсько-політичної активності в 
Україні стала трагічна подія 26 квітня 1986 р. – аварія на 
Чорнобильській АЕС. Спроби керівників республіки та Радян-
ського Союзу приховати від людей сам факт аварії й небезпеку її 
наслідків, безвідповідальність і забарність влади в їх подоланні 
призвели, з одного боку, до переоцінки здатності держави ефек-
тивно діяти у надзвичайних ситуаціях, з другого – до усвідомлення 
необхідності контролювати дії влади, створення низки громад-
ських об’єднань для здійснення такого контролю. Крім того, ця 
подія мала чималий вплив на процес національної консолідації. 
Адже загроза реального або передбачуваного лиха мотивує пове-
дінку людей і, в соціальному сенсі, є консолідуючим началом.  

Початок нового етапу суспільних реформ в Україні поклав 
січневий, 1987 року, Пленум ЦК КПРС, на якому, зокрема, 
прийнято рішення про оновлення усієї політичної структури в 
СРСР. Постановою Пленуму передбачалося відновлення ролі рад 
як органів влади, запровадження альтернативних виборів. 

Варто зазначити, що протягом перших років Перебудови 
(1985–1987 рр.) «порядок денний» суспільно-політичного життя 
в Україні визначався, здебільшого подіями в Москві, а також в 
інших республіках СРСР. До певного часу сподівання на рефор-
мування країни й демократизацію суспільного життя в Україні 
люди пов’язували з рішеннями і діями центральної влади. На 
«мудрість» і «добру волю» ЦК КПРС у питаннях реформ покла-
далися і керівники республіки. Укорінена протягом десятиліть 
звичка партійно-державного апарату працювати за інструкціями 
з Москви, відсутність досвіду (та й потреби) оперувати 
загальнодержавними і зовнішньополітичними категоріями 
призвели до «провінційного» типу мислення і «залежного» 
стилю діяльності.  
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В історії республіканської партійної організації були неоднора-
зові звинувачення її керівників у «націоналізмі». Навіть спроби 
вирішити найзлободенніші проблеми життя республіки оцінювали-
ся Москвою як прояв націоналізму. Побоювання таких звинувачень, 
синдром «виконавця», нерозуміння тенденцій суспільного розвитку 
і настроїв людей, безініціативність партапарату ЦК КПУ, нездат-
ність вести відкритий діалог із опозиційними рухами і громад-
ськими формуваннями – усе це унеможливлювало трансформацію 
Компартії у провідну політичну силу України.  

Натомість, протягом короткого часу відбулось організаційне 
оформлення неформальних об’єднань, передусім, творчих і моло-
діжних груп, що здебільшого діяли під егідою і за сприяння 
комсомольських комітетів. Одним із перших незалежних громад-
ських об’єднань, які виникли в часи Перебудови, був «Український 
культурологічний клуб» (головою ради було обрано Сергія Набоку). 
Щотижневі зібрання членів клубу (а серед них – колишні дисиденти 
і політичні в’язні) збирали до 400 учасників. На той час вже 
природним було те, що засідання відбувалися під егідою Мінського 
райкому комсомолу Києва, а матеріали дискусій з проблем 
історичного минулого, захисту історичних пам’яток, діяльності 
ЗМІ, соціальних проблем висвітлювалися на сторінках часопису 
«Український вісник». Видання тривалий час нелегального журналу 
було поновлене колишніми політв’язнями В. Чорноволом, І. Гелем,  
М. Горинем [10, с. 542].  

У 1987 р. у Львові за підтримки міському комсомолу ство-
рено культурно-просвітнє Товариство Лева, яке об’єднало творчу 
молодь, студентів, робітників задля збереження історико-
культурного середовища рідного міста, відродження народних 
традицій, відновлення занедбаних пам’яток архітектури. Това-
риство започаткувало видання однієї з перших в Україні самви-
давчих газет «Поступ» [10, с. 544]. Самодіяльні молодіжні органі-
зації виникали у всіх містах: товариство «Рух» (м. Івано-Фран-
ківськ), «Вертеп» (м. Тернопіль) тощо. Масовим і повсюдним в 
Україні став рух МЖК (молодіжних житлових кооперативів), що 
залучав молодь для будівництва власного житла.  

Восени 1988 р. у Чернівцях відбувся перший фестиваль 
української сучасної пісні «Червона рута». Його організаторами 
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стали Міністерство культури УРСР та ЦК ЛКСМ України. До 
організації фестивалю були залучені активісти неформальних 
молодіжних об’єднань та українська діаспора. Ця мистецька подія 
сприймалася, передусім, як політична й сприяла пробудженню 
національної свідомості української молоді. 

Активізувала свою діяльність творча інтелігенція: члени 
Спілки письменників України, театральних діячів у своїх прилюд-
них виступах і публікаціях на сторінках газет звертали увагу на 
проблеми статусу української мови, низький рівень мовної 
культури, відродження національних традицій, реабілітацію націо-
нальної символіки тощо. На сторінках журналів «Дніпро», «Київ», 
«Жовтень» публікувалися твори письменників «розстріляного 
відродження» Г. Косинки, М. Куліша, наукові праці М. Грушев-
ського, М. Костомарова, Д. Яворницького. Побачили світ твори 
«шістдесятників» – В. Стуса, І. Світличного, Л. Костенко, В. Си-
моненка, Є. Сверстюка. Резонансними були публікації поеми  
І. Драча «Чорнобильська мадонна», документальної повісті  
Ю. Щербака «Чорнобиль», інші твори сучасників [10, с. 548].  

Починаючи з червня 1988 року формою діалогу із владою 
стали мітинги. Учасники перших несанкціонованих мітингів, що 
відбулись у Львові, вимагали від органів влади реабілітації воїнів 
УПА, спорудження пам’ятника жертвам сталінізму. Масові 
мітинги, присвячені екологічним проблемам, розширенню прав 
союзних республік восени 1988 р. відбулися у Києві, Житомирі, 
Вінниці, Хмельницькому. 

У липні 1988 р. було створено Українську Гельсінську спілку 
(УГС) – легальну правозахисну асоціацію партійного типу. Її 
основою стала Українська громадська група сприяння виконанню 
Гельсінських угод. До Спілки приєдналася низка громадських 
об’єднань, зокрема, до складу УГС увійшов «Український культуро-
логічний клуб». Головою організації було обрано Л. Лук’яненка, до 
складу Виконавчого комітету ввійшли В. Чорновіл, Михайло та 
Богдан Горині, С. Хмара та інші. «Декларація принципів», написана 
В. Чорноволом і братами Горинями, стала програмним документом 
УГС. Декларація містила вимоги перетворення СРСР у конфеде-
рацію незалежних держав, передачі фактичної влади в УРСР від 
компартії до обраних демократичним шляхом Рад народних 
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депутатів. УГС виступала за надання українській мові статусу 
державної, створення республіканських військових формувань, 
звільнення всіх політв’язнів. У березні 1989 р. члени УГС провели у 
Львові першу політичну демонстрацію під синьо-жовтими прапо-
рами. Створення загальнонаціональної організації стало етапною 
подією у розвитку національного руху – нею закладено основи 
української багатопартійності. УГС всіляко сприяла становленню 
просвітницьких товариств – Товариства української мови ім. Т. Шев-
ченка та історико-просвітницького товариства «Меморіал».  

Станом на березень 1989 р. у близько 60 тисяч мешканців 
України були учасниками діяльності «неформальних» організацій, 
які протягом 1987–1989 рр. провели понад 1200 мітингів із вимо-
гами поглиблення процесу демократизації й суспільної перебудови, 
відродження національних традицій і символіки, розвитку україн-
ської мови, легалізації заборонених церков – УАПЦ та УГКЦ, 
економічного та політичного суверенітету республіки [10, с. 554]. 

Водночас, непрофесійні та запізнілі дії уряду призвели до 
різкого падіння життєвого рівня народу. У країні помітним було 
невдоволення економічною політикою держави та зростала 
соціальна напруженість. Зріс дефіцит державного бюджету  
(в 1989 він становив 100 млрд руб.), дефіцит товарів першої 
необхідності. На тлі прихованої інфляції періодично виникали 
кризи постачання. Мітинги і демонстрації, перекриття доріг 
стали нормою. З часом нормою стали й численні страйки в різних 
галузях промисловості, насамперед у вуглевидобувній. Влітку 
1989 р. країною прокотилася потужна хвиля страйкового руху, 
особливо значними були виступи шахтарів, погрожували 
страйками залізничники і металурги.  

9 жовтня 1989 в СРСР був прийнятий Закон про трудові 
конфлікти, яким визнано право на страйк. У 1989–1991 рр. 
страйкували або погрожували страйками робітники майже всіх 
галузей промисловості. В основному висувались економічні 
вимоги – підвищення зарплати, поліпшення умов праці та життя, 
але дедалі частіше поряд з економічними висувалися і політичні 
вимоги, зокрема, відставки уряду. Таким чином, з 1989 р., у країні 
набув поширення незалежний робітничий рух, а з часом страйки 
робітників стали знаряддям політичної боротьби.  
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Невдоволеність динамікою перебудовчих процесів, усві-
домлення необхідності консолідації національно-демократичних 
сил і розширення соціальної бази демократичних перетворень 
спонукало до створення в Україні широкого демократичного руху. 
Ініціаторами створення масового громадсько-політичного об’єд-
нання, яке з часом стало потужним чинником державотворчих 
процесів, були І. Драч, В. Брюховецький, М. Попович, В. Черняк, 
М. Горинь та інші.  

У лютому 1989 р. у газеті «Літературна Україна» опублі-
ковано проект програми Народного Руху України за перебудову. У 
ній наголошувалося на необхідності поглиблення економічного та 
політичного реформування суспільства, національного відроджен-
ня України, впровадження дійсно демократичних принципів 
управління державою, забезпечення свободи слова. 8–10 вересня 
1989 р. у Києві відбувся установчий з’їзд Народного Руху України. 
До об’єднання увійшли представники різних політичних поглядів. 
Символічно, що серед перших політичних акцій Руху був «живий 
ланцюг» між Києвом і Львовом, присвячений річниці проголо-
шення Акту злуки ЗУНР та УНР. 

Отже, є підстави вдатися до певних узагальнень.  
Динамічні події, що відбувалися протягом 1985–1990 рр., 

зумовили процеси національного самовизначення. Важлива роль у 
цих процесах належала громадським об’єднанням. Їх створення й 
діяльність уможливили зміни в суспільно-політичному житті 
країни.  

Неформальний рух 1985–1990 рр. в Україні став своєрідним 
«полігоном» для формування громадянського суспільства, пер-
шою спробою його інституалізації. Очевидно, що без цього 
досвіду розбудова сучасного громадянського суспільства була б 
неможливою.  

Зміст діяльності громадських об’єднань мав регіональні 
відмінності, зокрема, у площині національно-державного само-
визначення. Основними питаннями, які порушувалися громадськи-
ми організаціями західних і центральних областей України, були 
проблеми національно-демократичного спрямування: культури, 
історичної пам’яті й справедливості, відродження національних 
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традицій і символіки, розвитку української мови, легалізації 
заборонених церков, реабілітації воїнів УПА, вшанування пам’яті 
жертв сталінізму. Натомість, громадяни Сходу України об’єднува-
лися здебільшого задля розв’язання проблем соціально-економіч-
ного характеру. Очевидно, вже тоді окреслилися лінії соціально-
політичних розмежувань. Предметом цих розмежувань стали 
актуальні інтереси й уявлення про майбутнє, властиві мешканцям 
різних регіонів України. 

Зрештою, становлення і розвиток неформального руху в 
період Перебудови суттєво вплинув на рівень політичної культури 
громадян. Завдяки громадським об’єднанням вдалося подолати 
відчуження людей від політики, залучити їх до активної 
громадської діяльності. 
 
_______________________________ 
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Ольга Славіна 
 

ФУНКЦІЇ СИМВОЛУ  
В КОЛЕКТИВНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ:  
ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ  
ТА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ 

 
У статті досліджено функції символізму в колективній полі-

тичній практиці, й передусім ті, що є методологічно важливими 
для теоретичного аналізу здійснення символічного управління 
суспільством, а саме – пов’язані із фундаментальним явищем 
влади у соціальних відносинах. У цьому аспекті пропонується 
таке розуміння символізму, де визначальним є його дуальність: як 
системи соціальних відносин та системи значень, що в світлі 
функціонального аналізу постають одночасно як інструмент 
інтеграції та дезінтеграції політичної спільноти.  

Ключові слова: символ, символізація, символічна форма, 
символічні відносини. 

Olha Slavina. Functions of symbol in the collective political 
practice: a view from the perspective of phenomenology and social 
interactionism. 

The functions of symbolism in the collective political practice are 
researched in the article, and primarily those of them that are 
methodologically important for theoretical analysis of exercise of 
symbolic social control, namely related to fundamental phenomenon of 
power in political relations. In this aspect, it is offered such an 
understanding of symbolism, where the determining factor is its 
duality: as a system of social relations and system of values that in the 
light of functional analysis appear simultaneously as an instrument of 
integration and disintegration of the political community.  

Keywords: symbol, symbolization, symbolic form, symbolic 
relations. 

 
Реальність сприймається й мислиться людиною як неідеальна 

відносно уявного ідеалу. Так, у Ж. Лакана вона є не репрезен-
тацією, а відсутністю. Людина уявляє, конструює свою реальність 
як протиставлення своєму омріяному ідеалові. Це ідеальна форма 
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символу, де по обидва боки виявляється – «порожнеча проти-
ставлених дзеркал», допоки щось не буде поставлено між ними. 
Коли якийсь зміст займе це місце, кожне із дзеркал відобразить 
переважно той бік цього змісту, який є найближчим до нього, й 
меншою мірою – віддалений бік. Людина ж, яка використовує 
символ як засіб пізнання, спостерігатиме це помножене на чотири 
зображення двоєдиного у своїй символічній основі предмета.  

Говорячи про символ з точки зору його змісту, тобто здатності 
здійснювати переформатування деякого змісту в знання, ми маємо 
на увазі когнітивний процес як певний коловорот смислу. На його 
першому етапі потреби людей задовольняються за допомогою 
реальних життєвих відносин. На другому, більш важливому, ці 
відносини абстрагуються й об’єктивуються в ідеальних образах і 
правилах, сумарне навантаження яких виявляється в ідеології, 
ритуалах, етикеті, де необхідне (смисл) надбудовується над сущим. 
На третьому етапі норми реалізуються в нових реальних життєвих 
відносинах (перетворюючи їх) й тим самим опредметнюються. 
Смисл відчужується від своєї матеріально-ідеальної форми (слів, 
правил). Належне (необхідне), реалізувавшись у сущому, перестає 
бути таким, а стає замість цього (хоча б частково) самим сущим 
(повсякденним). В результаті, на четвертій стадії, з’являється новий 
смисл, вільний від форми, що знаходить своє вираження, за висло-
вом С. Кіркегора (Søren Aabye Kierkegaard), у «прозорості екзистен-
ції», або у відношенні «я – ти» (за М. Бубером (Martin Buber)). Для 
цього нового смислу притаманне розпредмечування. Цей новий 
смисл закріплюється в нових реальних життєвих відносинах, з яких 
знову буде виведено «належне» й протиставлене «сущому» у формі 
ідеальних образів, концептів, ідей, абстрактних понять. 

Символ не просто виробляє, а виробляє вибірково певне знання, 
вселяючи часом хибні уявлення про сфери можливого пізнання. 
Кажучи про знання, цікаво порівняти позицію М. Фуко щодо класич-
ного розуміння знання (суть останнього – протиставлення знання 
незнанню). Таке порівняння відкриває проблемне поле: про що, 
маючи на увазі знання, ми можемо говорити, а про що, дотримуючи 
застереження Л. Вітгенштейна (Ludwig Josef Johann Wittgenstein), нам 
варто мовчати? Відповісти на це питання в аспекті конструктивіст-
ського потенціалу символу нам допоможуть такі міркування. 
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Вихідним пунктом розгляду проблеми «символічного» взагалі й 
у політичній сфері зокрема є припущення про те, що на сьогодні у 
політичній філософії немає інтегрованої теорії соціальної символіки. 
Відповідно до Р. Будона (Raymond Boudon) та Ф. Буріко (Franзois 
Bourricaud) основною причиною такого стану є діаметральні 
відмінності розуміння символізму [2, с. 547]. З одного боку, символ 
відсилає до уявного, відходячи від реальності, а з другого – пов’яза-
ний із когнітивним кодом, що підкріплюється культурою. В класич-
ному дослідженні Е. Кассірера (Ernst Cassirer) ці дві протилежні 
тенденції виступають складниками процесу символізації. Своєю 
чергою, Ю. Габермас (Jurgen Habermas) також пропонує концеп-
туальне поле, де символічні смисли існують між значимими образами 
та чистими когнітивними смислами [9, с. 18]. Ця двозначність також 
наштовхує на розмірковування про те, чи є символічне ідентичним до 
семіотичного, або ж відмінне від нього. 

Іще одна проблема теоретизації проблеми «символічного» 
пов’язана, на думку Д. Дункана (Hugh Danziel Duncan), із тим, що в 
соціально-гуманітарних науках вивчення змісту символізації, або ж 
інтерпретації смислів, перевантажене дослідженнями символічних 
форм і функцій символізації [5, с. 7]. Нині такі праці, як, скажімо, 
дисертація Е. Дюркгейма (Еmile Durkheim), опрацьовуються дуже 
ретельно, хоча ми знаємо достатньо багато про взаємозв’язок 
владних відносин і символічних дій у суспільстві [4]. 

Декілька десятиліть тому в праці А. Шютца (Alfred Schutz) 
«Символ, реальність і суспільство» (1962) були коротко викладені 
найважливіші питання, що так чи так порушувались у досліджен-
нях феномену символізації. Можна, звісно, апелювати до більш 
сучасних авторів, як-то К. Гірц (Clifford Geertz) і М. Дуглас (Mary 
Douglas), але точне Шютцівське формулювання всепроникної 
плутанини навколо чотирьох фундаментальних питань стосовно 
«символічного» й досі в силі. Отже, основні дебати ключових 
дослідників символізації точаться навколо таких аспектів: 

 різні способи розуміння процесу символізації; 
 різні погляди на співвідношення між тим, що означує, та 

тим, що позначає, або символом і смислом; 
 різні визначення «символу» та «знаку»; 
 різні поняття інтерсуб’єктивності знаків і символів. 
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Поміж питань, поставлених А. Шютцем, одне має фундамен-
тальний характер і є особливо важливим для цієї розвідки: чи 
символ виробляє суспільство та громаду, або ж він ними 
виробляється? Варто сказати, що дослідник виходить за рамки цієї 
альтернативи, яка видається йому занадто спрощеною, й стоїть на 
позиції про наявність складних взаємовідносин між суспільством і 
системою символів, де символи, що виробляються в суспільстві, 
впливають на його структуру [18, с. 292]. Така об’єктивна, реля-
ційна, системна точка зору, якщо її послідовно застосовувати до 
дослідження соціальної символіки, призводить до відкриття склад-
ної системи, яку П. Бурдьє (Pierre Bourdieu) називає символічною 
соціальною системою [3, p. 237]. Але, на противагу, послідовники 
А. Шютца – П. Бергер (Peter L. Berger) і Т. Лукман (Thomas 
Luckmann), що нехтують відмінностями між структурою та 
культурою суспільства, культурною системою та соціально-
культурними взаємодіями, сконцентрували увагу на поясненні 
лише одного аспекту цього процесу – суспільного вироблення 
символічних смислів дійсності. Тобто тут ми бачимо відсилання 
до другої частини тієї дихотомії, що була поставлена вище, а саме: 
чи виробляється символ суспільством? Це питання припускає 
символічну побудову суспільства, яка, своєю чергою, не зазнала в 
політологічній теорії систематичної розробки. 

Загалом, політологічна теорія повниться запитами, пов’яза-
ними із процесами семіозису – створенням та функціонуванням 
смислів. Так, фінський дослідник Р. Гейскала (Risto Kalevi 
Heiskala) здійснює їх групування тільки у двох напрямах – 
феноменологія та функціоналізм [13]. Але ми мусимо зазначити, 
що між суб’єктивним досвідом інтенціональних, інтерсуб’єктив-
них значень феноменологів та об’єктивованими структурами 
значень функціоналістів є ще й сфера значимих взаємодій і 
колективних дій різного рівня організації. Отже, не можна 
нехтувати й третім шляхом – інтеракціоністською орієнтацією. У 
даному контексті проблеми розкривається актуальність теорети-
зування на основі символічного інтеракціонізму, що був розроб-
лений А. Штраусом (Anselm Strauss). Він розглядав соціальну 
символіку не тільки як міст між різними соціологічними та 
політологічними орієнтаціями, але й як інтердисциплінарну 
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платформу. У свої ранній праці «Дзеркала та маски. Пошук 
ідентичності» (1969) він доходить двох важливих висновків. 
Вони засновані на переконанні, що інтеракціоністський підхід у 
соціальній психології може бути корисний у багатьох сферах 
досліджень. По-перше, тому що він поєднує символознавчий 
підхід із дослідженням соціально-політичної організації, а  
по-друге, вивчення символів може привести до злиття різних 
теоретичних підходів, створення нових пізнавальних можли-
востей [20, с. 178]. Тому ще занадто рано робити заяви про 
евристичне вичерпання цієї орієнтації [7, с. 61–87]. 

Тези, сформульовані А. Штраусом, можна згрупувати у 
чотири блоки: положення стосовно комунікації, положення про 
походження груп і мінливість значень, положення про взаємо-
зв’язок індивідуальних і групових дій у комунікації, положення 
про соціальні світи, створені внаслідок комунікативної дії.  

У положеннях стосовно комунікації в групі стверджується, 
що комунікативна дія є колективним процесом. В основному 
життя групи зорганізоване навколо спілкування. При цьому 
комунікація полягає не тільки у передаванні ідеї між людськими 
розумами, а й у визначенні спільних, колективних сенсів. Якщо 
дивитися глибше, група існує тільки на основі загальної символі-
зації її членів. Положення щодо мінливості значень ставлять 
процес їх формування й реформування також на рівень соціаль-
ний, тобто колективний. Передусім, термінологія (загальні 
значення) бере свій початок у суспільних діях і уможливлює їх. 
Далі (у користуванні) символ сповнюється значеннями за 
рахунок великої кількості можливостей до конвергенції та 
дивергенції. Потім взаємозв’язок індивідуальної та групової дії 
закріплюється в комунікації. Зокрема, члени групи мають можли-
вість брати участь у скоординованих діях, оскільки вони поді-
ляють спільну термінологію. Загалом, окремі лінії конвергенцій 
стають частиною ширшої, колективної комунікативної дії. Таким 
чином, соціальні світи створюються в процесі комунікативної 
діяльності й виявляються вбудованими в темпоральну матрицю 
(історії, спадщини, колективної пам’яті, виробленої традиції).  

У своїй найбільш амбіційній праці «Континуальні пермуту-
вання дій» А. Штраус дотримується погляду, що, досліджуючи 
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Символізація 

Продукт Передумова 

Фрейм 

Інтеракція 

соціально-політичні процеси, доречно послуговуватися не 
термінами «взаємодія» (interaction) та «символізація» (symbo-
lization), а «взаємодіяння» (interacting) та «символізування» 
(symbolizing). Стосовно цього дослідник робить ряд важливих 
висновків у положеннях щодо ключових питань соціальної 
символіки: 

1. символи створюються у процесі взаємодії; 
2. експліцитні значення (інтерпретації) складають тільки 

частину символізації, яка притаманна дії;  
3. результати ранньої символізації (символи) переносяться на 

подальші взаємодії; 
4. символи мають системний характер: вони створюють 

мережі смислів;  
5. нова символізація та подальші дії генерують соціальні 

зміни.  
Усе вищенаведене може бути зведене до трьох тез, що 

уособлюють переплетені властивості символів: 
1. символи визначають інтеракцію, 
2. символи є фреймом інтеракції (як процесу символізації), 
3. символи є продуктами інтеракції.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Тріада атрибутів символу 
 
Ця тріада атрибутивних властивостей символу та взаємо-

зв’язку між ними може бути графічно представлена таким чином:  
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Х.Г. Соффнер (Hans-Georg Soeffner) мав рацію, коли 
відзначив, що А. Штраус розширює коло питань від «Чим є 
символ?» до «За яких обставин та інтенцій щось перетворюється 
на символ і як цей продукт, сконструйований соціально, підтвер-
джується та затверджується соціально?» [19, с. 362]. Сам 
А. Штраус каже про це так: «У теорії дії трьома центральними 
питаннями стосовно символів є: 1) за яких умов та ким, з якою 
метою дещо (дія, подія, об’єкт, персона) повертається на символ 
або ж використовується як символ? 2) як цей символ 
підтверджується та підтримується? 3) з яким діапазоном 
значимих наслідків?» [20, с. 151]. Варто наголосити, що позиція 
А. Штрауса не є унікальною, але вона чітко виражає принципи 
символічного інтеракціонізму, що доволі часто помилково 
розглядалися як прояв методологічного індивідуалізму та 
суб’єктивізму [1, с. 50].  

Своєю чергою, Ю. Габермас (Jurgen Habermas) намагається 
синтезувати символічний інтеракціонізм із традицією дослідження 
соціальної практики. Така можливість витікає з прийняття дослід-
ницьких перспектив і позиції символічної колективної дії й 
потребує відходу від інтенціональної семантики до прагматичного 
підходу в розгляді комунікаційних процесів. Деякі теоретики, 
особливо ті, що пов’язані з традицією французької соціологічної 
школи й натхненні працями Е. Дюркгейма, а також К. Маркса, 
кажуть про «соціальні фантазії» – системи репрезентацій 
(уявлень), що поєднують символічні норми та цінності, котрі й 
визначають соціальні практики. Такий підхід передбачає наявність 
активності (діяльності), що характеризується тісним взаємозв’яз-
ком між сигнифікаціями (символічними відносинами) та практи-
кою, де смисл і дія не можуть бути розділені. У підсумку, можна 
більш точно досліджувати питання, пов’язані з тим, як символічні 
системи можуть продукувати соціальні конфлікти.  

Інтеракціоністи розглядають функції символізації з прагма-
тичного погляду, тобто вважаючи їх продуктивними для соціаль-
них процесів. На їхню думку, символи співконструюють ці 
процеси. Тому тут можна застосувати метафору суспільної праці 
символів. Символи є автономні, не задіюючи для цього жодні 
засоби [11, с. 23]. Вони не належать ексклюзивно до того, що 
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К. Поппер (Karl R. Popper) назвав третім світом об’єктивного 
змісту мислення [17, с. 148–149]. Такий підхід був би, за 
висловом Ю. Габермаса, когнітивним звуженням розуміння 
символу [10, с. 149]. Символи, передусім, є інструментами або ж 
знаряддям дії [8]. Як висловився П. Ансарт у праці «Ідеології, 
конфлікти та влада», всі «маніпуляції всеосяжного символічного 
еквіпмента» мають вирішальне значення для реставрації або ж 
трансформації суспільних відносин, і завданням нового симво-
лічного коду може стати опанування стратегічного й тактичного 
місця в конфлікті між конкурентними групами. 

Хоча (як зазначалося вище) колективні дії, соціальні групи, 
соціальні світи включені до науково-дослідницької програми пред-
ставників символічного інтеракціонізму, все ж слід визнати, що їхні 
дослідження символізації значною мірою мають мікросоціологічний 
характер. Вони охоплюють переважно розгляд й аналіз побудови, 
перетворення, реалізацію ідентичностей і соціальних біографій. Але 
їм бракує моделі багатовимірного аналізу форм і функцій соціаль-
ного символізму на рівні соціальних спільнот та окремих індивідів. 
Тут буде здійснена спроба запропонувати таку модель.  

Спершу слід нагадати, що аналіз функцій символізму залиша-
ється під впливом лінгвістичних теорій, присвячених дослідженню 
пізнавальної функції мови як базової знакової системи. Тому, 
розробляючи модель форм і функцій символізму в суспільних 
процесах, доцільно коротко розглянути найважливіші функції, що 
відзначаються багатьма дослідниками стосовно мови. Як відомо, 
ще у 1934 році К. Бюлер (Karl Buhler) виокремив три основні 
функції: емотивну (емоційну), евокативну (функцію виразності) й 
когнітивну (пізнавальну) функції, що стосуються відправника 
повідомлення, адресата повідомлення й реальності, в якій 
розповсюджується повідомлення. Усі три функції комунікації 
працюють на рівні психічних (ментальних) процесів. Ще одна кла-
сична модель комунікації, розроблена Р. Якобсоном (Roman Jacob-
son), поєднала функції меседжу з елементами комунікаційного 
акту й також апелювала до психічної концепції символізації [14], 
тобто до процесу, що відбувається у свідомості його учасників. 
Соціальні антропологи, наприклад, Е. Сапір (Edward Sapir), 
приділяли велику увагу соціальному використанню мови й її 
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функцій у контексті комунікабельної спільноти, але все ж таки 
категоризація (моделювання) релятивної (відносної) культурної 
реальності залишалася у фокусі їх розробок.  

Справжнім проривом стало дослідження Р. Ферта (Raymond 
Firth). Посилаючись на праці С. Наделя (S. F. Nadel) з приводу 
значення символів для суспільних відносин [16], Р. Ферт нама-
гався продовжити напрацювання в руслі прагматичного підходу. 
Ідучи в цьому напрямі, С. Надель виокремив три функції соціаль-
ної символіки: 1) визначення групового членства, видів соціальних 
відносин й очікуваної поведінки; 2) створення соціальної номен-
клатури; 3) інсценування значень [16, с. 262].  

Ці функції значно ширше визначає Р. Ферт, виокремлюючи 
самовираження (expression), спілкування (communication), пізнання 
(knowledge) й управління (control) [8, с. 77]. При цьому найбільші 
зміни й інноваційність у підході дослідника полягали у виокремлен-
ні й трактуванні функції управління, пов’язаної із фундаментальним 
явищем влади в соціальних відносинах. Перші три функції відпо-
відають оригінальній тріаді мовленнєвих функцій (які акцентуються 
лінгвістими), але Р. Ферт озброїв їх соціальним змістом і представив 
як функції символізму в колективній практиці. Такого роду антро-
пологічний підхід до соціальної символіки призвів до розрізнення 
не тільки функцій, а й способів його проявлення, як-то дискурсив-
ний символізм (з наголосом на функції метафори), символізм об’єк-
тів (символічні засоби), біхевіоральний символізм (символічні дії). 
Таке розуміння символізму, на наш погляд, підкреслює його 
дуальність: як системи соціальних відносин і системи значень, які у 
світлі функціонального аналізу постають одночасно як інструмент 
інтеграції та дезінтеграції.  

Крім того, доречно поглянути на символізм з погляду здійс-
нення колективних дій. Так, на відміну від антропологів, пред-
ставники соціологічної школи, починаючи з Е. Дюркгейма, були 
зорієнтовані на розгляд не стільки функцій, скільки переважно на 
виявлення символічних форм. Зокрема, А. Саломон (Albert Salo-
mon) продемонстрував, що дюркгейміанські колективні репрезен-
тації включають три форми: колективні символічні уявлення, 
символічні афектації (враження, почуття, емоції) та символічні 
спогади (колективна пам’ять). Отже, є привід іще раз згадати 
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позицію А. Штрауса й розглядати згадані феномени в термінах 
дій, тобто як форми створення уявлень, формування почуттів і 
конструювання історичної пам’яті, а не тільки в контексті їх 
результатів.  

Таким чином, злиття символічного інтеракціонізму з політо-
логічною традицією школи Е. Дюркгейма вважається можливим. 
Спільним мостом між цими двома підходами є сама символіка, що 
й було продемонстровано Р. Фарром (Robert M. Farr) та С. Моско-
вічі (Serge Moscovici), які розробили концепцію соціальних 
репрезентацій – способів розуміння та комунікації, що створюють 
реальність і здоровий глузд [15, с. 19] та виступають основою 
людських взаємодій.  

Ми пропонуємо розглянути такі три функції символізму (як в 
індивідуальному, так і в колективному вимірі): 1) конститутивна 
(установча); 2) консервативна; 3) трансформативна. 

Ці функції соціальної символіки реалізуються за рахунок 
трьох форм символізму: колективних символічних уявлень, симво-
лічних афектацій (враження, почуття, емоції) та символічних 
спогадів (колективна пам’ять); а також трьох модифікацій, у яких 
символіка проявляється: дискурсивний символізм, символізм 
об’єктів, бехівеоральний символізм. Зазначені функції не прита-
манні символізму як такому, а радше результату, виробленому 
символічними формами та їх використанням у колективних діях. 
Розшифруємо сказане: функція конституювання смислів соціаль-
ної реальності в інституціоналізованих діях є результатом стратегії 
легітимації та координації певних дій. Функція зберігання значень 
соціальної реальності (консервативна функція) пов’язана із страте-
гією обґрунтування (виправдання, пояснення, захисту) політики й 
управління. Що ж стосується функції трансформації значень 
реальності, то вона пов’язана зі стратегіями делегітимації політич-
них цілей і мобілізацією суспільства на виконання нових завдань.  

Тому Е. Халас вважає, що, відповідно, конститутивна функція, 
зорієнтована на колективні дії, є результатом запровадження стра-
тегії створення родоводу (генеалогії) та канонів конкретних значень 
задля диференціації соціальних спільнот. Консервативна функція, 
своєю чергою, орієнтована на колективну ідентичність, є результа-
том політики, спрямованої на створення меж (відмінностей) та їх 



 

 97

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

проявів за допомогою символічних засобів. А трансформативна 
функція відповідає використанню стратегії ліміналізації (транзиту, 
перехідності) та перетворення [12, с. 199]. 

Такі спроможності символу зумовлені його властивостями й 
найперше тим, що він виражає зв’язок між елементами різного 
порядку: людьми та предметами; людьми, минулим, сьогоденням і 
майбутнім; світами та аспектами реальності. На відміну від, 
наприклад, образу (що тотожний сам собі), символ принципово 
багатозначний і прозорий за своїм змістом (подібно до ідеї в її 
розумінні Ж. Деррідою). Серед ознак символу вказують також на 
його властивість зв’язувати окремі факти та предмети зі світовим 
цілим (універсумом). У символічних формах окреме виявляє себе 
не через загальне, а через розкриття власної властивості та дії. 
Багатошарова символічна структура може бути прояснена, але не 
визначена, оскільки інтерпретація символу – це вже новий символ. 
Конструктивістський потенціал символу зумовлений його діало-
гічністю: будучи дискурсивною формою мислення, він поєднує 
члена суспільства з історією цього суспільства. Здатність символу 
бути усвідомленим міфом (тобто розумітися як знак) визначає 
спроможність цього знаку виконувати комунікативні функції й 
здійснювати їх адресно. 

Також для нас становить інтерес така дослідницька технологія, 
як постмодерністський дискурс-аналіз, оскільки тут дискурс розгля-
дається як синонім практики соціального конструювання. Цей 
підхід представлений працями Е. Лакло, Ш. Муфф, Я. Торфінга, 
С. Жижека, Я. Ставракакіса. Дискурси як мережеві знакові системи 
утворюють символічні сфери, що мають свої кордони та прикор-
донні області, за межами яких знаходиться «область дискур-
сивності». «Область дискурсивності – це резервуар для «додаткових 
значень», вироблених практикою артикуляції – тобто значень, які 
має або мав кожен знак, але які виключені певним дискурсом під 
час створення єдності значень» [6, с. 51].  

Таким чином, можна трактувати дискурс, нав’язаний симво-
лом, як незавершену, відкриту для змін структуру, як багато-
варіантний спектр артикуляцій – конгломерат, у якому, окрім уже 
одного разу зафіксованих значень, завжди є й інші потенційні 
варіанти означування, котрі можуть конвертувати структуру 
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дискурсу. Інакше кажучи, в дискурсі немає раз і назавжди жорстко 
структурованих семіотичних меж і єдино можливої схеми артику-
ляції. Дискурс потенційно містить можливість альтернативних 
варіантів артикуляції смислів і значень.  

Отже, можна сказати, що символи перебувають у постійному 
русі, взаємодії та конфлікті з іншими символами, ведуть між 
собою безперервну конкурентну боротьбу за означування, за 
перемогу певного способу інтерпретації. Зіткнення пояснювальних 
символічних моделей призводить до соціальних антагонізмів. 
Символ, що перемагає альтернативні знаково-семіотичні формації, 
стає домінуючим і визначає образ дійсності, що трактується як 
«об’єктивний». Альтернативне знання повинно володіти низкою 
ознак, щоб бути конкурентоздатним порівняно зі знанням офіцій-
ним, загальновизнаним, традиційним. Воно має значне бути більш 
достовірним, аніж первинним; більш «дешевим» (доступним), 
тобто вимагати менше зусиль для його здобуття; мати значне 
(масове) поширення; бути простим для розуміння; володіти 
емоційним (значимо особистісним) забарвленням. 
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Володимир Бабка 
 

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ  
(2005 – ПОЧАТОК 2010 РР.):  

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Охарактеризовано ключові прояви української політики 
пам’яті в період президентства В. Ющенка. Основну увагу зверне-
но на віктимізацію історичного наративу, динаміку війни пам’ят-
ників та збереження елементів радянської пам’яті в державній 
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меморіальній політиці. Розкрито питання спадкоємності мемо-
ріальних ініціатив у період президентства Кучми та Ющенка. 

Ключові слова: історична пам’ять, політика пам’яті, війни 
пам’ятників, моделі пам’яті, віктимізація пам’яті. 

Babka V. Politics of Memory in Ukraine (2005 – beg. 2010): Key 
Trends. The key manifestations of Ukrainian politics of memory during 
the presidency of Viktor Yushchenko were characterized. The main 
attention was paid to the victim of historical narrative, dynamics of 
wars of monuments and conservation the elements of the Soviet memory 
at the state politics of memory. The continuity of commemorative 
initiatives during the presidency of Kuchma and Yushchenko was 
reflected. 

Key words: historical memory, politics of memory, wars of 
monuments, models of memory, victim of memory. 

 
Період президентства Віктора Ющенка є ключовим етапом 

становлення сучасної державної політики пам’яті в Україні, що 
ознаменувалось інституціоналізацію цієї сфери та активізацією 
відповідних практик. Ці тенденції стали прямим наслідком 
розгортання державотворчих процесів у попередній період 
незалежності. У той же час, розуміння ключових засад тієї 
політики, причин її успіхів та провалів дозволяє з’ясувати при-
чини багатьох майбутніх суспільних процесів. Зокрема, з весни 
2014 р. розпочалася зміна стандартів меморіальної політики, яка 
багато в чому є поверненням до стратегій 2005 – поч. 2010 рр. 
Саме тому важливо враховувати минулий досвід для уникнення 
помилок у майбутньому та більш ефективного втілення проекту 
національної консолідації. 

Розгляду політики пам’яті в Україні присвятили свої дослі-
дження К.Баханов, О.Волянюк, В.В’ятрович, В.Гриневич, Я.Гри-
цак, Ю.Зерній, В.Кравченко, В.Кулик, О.Міллер, С.Набок, 
А.Портнов, В.Солдатенко, Ю.Шаповал та інші вчені. Основна 
увага в їх розвідках присвячена тематиці комеморативних практик, 
процесам формування місць пам’яті, суспільним оцінкам історич-
них подій та постатей, позитивам та недолікам меморіальної 
політики, а також рекомендаціям щодо її вдосконалення. Однак 
недостатньо уваги надано зв’язку політики пам’яті з розгортанням 
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загальних політичних процесів. Оцінюючи отримані результати, 
переважно робиться акцент лише на державній політиці як ініціа-
тивах конкретного президента, при цьому ігнорується важливість 
участі в ній політичних партій (особливо опозиційних). Потре-
бують більш детального розкриття механізми і тенденції розгор-
тання війни пам’ятників. Тому саме ці моменти є ключовими 
завданнями, на яких буде звернено увагу в статті. 

 
Війна пам’ятників 

Політичне протистояння між Сходом і Заходом країни в 
період президентства В.Ющенка значно загострилося. Понад те, 
воно перейшло в меморіальну площину, виявившись як «війна 
пам’ятей», а конкретніше – «війна пам’ятників». Учасниками цієї 
символічної війни буди Президент, політичні партії (переважно 
Компартія, Партія Регіонів та ВО «Свобода»), міські та обласні 
адміністрації, суди, офіційні та неофіційні громадські організації 
радикального спрямування, місцеве населення, що брало участь у 
відповідних церемоніях. У більш загальному плані цю боротьбу 
можна розглядати як таку, що була ініційована центральними 
політичними партіями протилежного спрямування (влади й 
опозиції), а здійснювалася силами адмінресурсу місцевих еліт та 
мобілізованого електорату. 

Протягом 1990-х – I пол. 2000-х рр. війна пам’ятників 
проходила переважно на фронтах українсько-польського та 
українсько-угорського минулого. Символічне протистояння 
розгорталося на територіях Волині, Галичини й Закарпаття. 
Адвокатами відповідних контрпам’ятей виступали зовнішні 
сили – польська та угорська адміністрації [6, с. 58]. В період 
президентства В.Ющенка вдалося залагодити ці суперечки і 
досягти примирення, зокрема, в польському питанні. Натомість 
нове вогнище протистояння розгорілося на фронті зіткнення 
української національної історії з російсько-імперською та 
радянською. У цьому разі війна пам’ятників накладалася на 
міжпартійне та міжрегіональне протистояння. Вона проходила 
як внутрішньополітична боротьба з гласним чи прихованим 
втручанням Росії. 
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У протистоянні війни пам’ятників можна умовно виділити три 
стратегії поведінки учасників протистояння, що відстоювали 
протилежні моделі пам’яті (українську націоналістичну та 
російську імперсько-радянську): 

1. «Дислокація сил» – намагання захопити й утримати 
якнайбільший масив ландшафту пам’яті (А.Киридон), встановлен-
ня пам’ятників, що дискредитують супротивника. 

2. Стратегія витіснення суперника – перешкоджання 
адміністративними методами встановленню небажаних пам’ят-
ників. 

3. «Партизансько-диверсійна» боротьба – прямий напад, 
учинення актів вандалізму. 

Умовна дислокація сил відбувалася таким чином. У Західній 
Україні активно вшановувався культ ОУН-УПА, встановлювалися 
пам’ятники жертвам радянського режиму та героям, що пере-
бували під забороною в СРСР. У той же час на Півдні та Сході 
зводилися монументи діячам російської імперії та Радянського 
Союзу. В Херсоні в 2004 р. відкрито пам’ятник Григорію Потьом-
кіну. В Одесі та Севастополі з’явилися пам’ятники імператриці 
Катерині ІІ. Пам’ятник графу М.Воронцову восени 2010 р. від-
крито в Бердянську. У 2007 р. у Сімферополі та Луганську були 
відкриті пам’ятники «Жертвам радянського народу, які загинули 
від ОУН-УПА». В тому ж 2007 р. у Львові як альтернативу 
встановлюють пам’ятник «Жертвам голодомору-геноциду та 
депортацій XX століття». 

Для витіснення суперника з символічного простору засто-
совувалися рішення судів та міських рад, які не давали згоди на 
встановлення окремих монументів, ухвалювали постанови щодо 
демонтажу наявних пам’ятників. Показовими були дії Харківських 
властей, що прийняли ухвалу про демонтаж в області пам’ятників, 
присвячених вшануванню УПА, та всіляко перешкоджали від-
криттю пам’ятника гетьману І.Мазепі в місті й області. До цього 
прикладу також належить заборона Полтавською міськрадою 
встановленню монумента уродженцю Полтави С. Петлюрі. Причи-

                                                 
 У 1992 р. в Харкові, в першому місті на Сході України, місцеві націоналісти 

встановили пам’ятний камінь на вшанування Української Повстанської Армії. 
Саме проти нього було спрямоване відповідне рішення Харківської облради.  
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нами таких рішень визначалися суперечливість цих історичних 
діячів. Частково сюди ж можна віднести і рішення Адміністрації 
Президента щодо демонтажу пам’ятників та перейменування 
вулиць, присвячених символам радянського минулого. В своєму 
виступі в 2009 р. на мітингу пам’яті жертв політичних репресій у 
Биковнянському лісі В.Ющенко наголосив: «Упродовж 2007–2008 
років в Україні демонтовано понад 400 пам’ятників діячам 
комуністичного режиму, організаторам голодомору, політичних 
репресій 1937–1941 років. Перейменовано понад 3 тисячі 
топографічних назв, які носили їхні імена» [цит. за 14]. Мабуть, 
найбільш помітним серед них був демонтаж пам’ятника С.Косіору 
в Києві до річниці Голодомору (20 листопада 2008 р.). Та все ж, 
мотиви ініційованої Президентом дерадянізації символічного про-
стору були спершу меморіальні (збереження пам’яті про трагедії 
радянської доби) і значно меншою мірою політичні (дискредитація 
ідеологічного опонента). 

Партизанська (чи диверсійна) стратегія боротьби у війні 
пам’ятників була результатом надмірної політизації оцінок 
минулого та перенесення протистояння з політичної площини на 
громадську. Наприклад, відповідальність за ряд антиукраїнських 
акцій вандалізму взяла організація «Євразійська спілка молоді» – 
українська філія «Міжнародного євразійського руху» з центром у 
Москві, метою якого є формування Євразійської імперії. Напади 
відбувались як на радянські й російські символи, так і на 
українські національні постаті, чи навіть символи державності. 
Два рази (у 2005 та 2007 рр.) був знищений бюст Пушкіна, що 
містився на будівлі Російського культурного центру в Львові. У 
2009 р. постраждав пам’ятник Леніну в Києві. В 2007 р. були 
зруйновані пам’ятні знаки з символами української державності 
на Говерлі. В тому ж році невідомі двічі обливали фарбою 
монумент Пам’яті Героїв Крут на Чернігівщині, залишили 
надписи «Слава Росії», а до того ще й підпалили фарбу. Детально 
динаміку умовних здобутків і втрат у війні пам’ятників представ-
лено в Таблиці 1, де акції меморіального характеру згруповані за 
територіальним, хронологічним та семантичним зв’язками. За 
черговістю здійснення їх розділено на три умовні групи: «атака», 
«контратака», «жертва». 
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Таблиця 1.  
Війни пам’яті як війни пам’ятників в Україні 

«Атака» «Контратака» «Жертва» 
8 травня 2005 р. 
Пам’ятник «Жителям 
Луганщини, загиблим 
від рук карателів-
націоналістів з ОУН-
УПА», встановлено в 
Луганську. 

5 червня 2008 р. 
Пам’ятник жертвам 
політичних репресій, 
в’язням катівень і 
таборів відкритий в 
Ужгороді. 

25 червня 2009 р. 
Пошкоджено пам’ятник 
жертвам політичних 
репресій в Ужгороді. 

2006 р. 
Експонування у Музеї 
історії і культури 
Луганська виставки до 
125-річчя радянського 
маршала 
К.Ворошилова. 

10 квітня 2007 р. 
Музею при Київській 
міській організації 
Товариства Меморіал 
імені Стуса дано назву 
«Музей радянської 
окупації України». 

19 жовтня 2007 р. 
Були зруйновані 
пам’ятні знаки з 
символами української 
державності на Говерлі.

29 січня 2006 р. 
Пам’ятний знак Героям 
Крут встановлено в 
Харкові. 

Жовтень 2006 р. 
Рішення Харківської 
облради про демонтаж 
пам’ятників УПА. 

20 грудня 2006 р. 
У Харкові вандали 
знесли пам’ятний 
камінь на вшанування 
УПА, що був 
встановлений ще  
в 1992 р. 

25 серпня 2006 р. 
Відкрито Меморіал 
битви під Крутами на 
Чернігівщині. 
 

21 травня 2007 р. 
28 вересня 2007 р. 
Монумент Пам’яті 
Героїв Крут на 
Чернігівщині двічі 
залито фарбою. 

22 жовтня 2007 р. 
Пам`ятник учасникам 
Січневого повстання 
1918 року в Києві 
розмалювали червоною 
фарбою. 

23 травня 2007 р. 
В Полтаві на місці 
майбутнього 
пам’ятника С.Петлюрі 
встановлений 
пам’ятний камінь. 

19 вересня 2007 
Заборона міськрадою 
Полтави встановлення 
пам’ятника Петлюрі в 
місті. 
4 жовтня 2007 р. 
Демонтаж пам’ятного 
каменя. 

12 жовтня 2007 р. 
Пам’ятник Петру I в 
Полтаві облили 
червоною фарбою. 
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«Атака» «Контратака» «Жертва» 
Серпень 2007 р. 
У Львові встановлено 
пам’ятник «Жертвам 
голодомору-геноциду 
та депортацій XX 
століття». 

14 вересня 2007 р. 
У Сімферополі 
відкритий пам’ятник 
«Жертвам радянського 
народу, які загинули від 
рук посібників 
фашистів –  
ОУН-УПА». 

25 вересня 2007 р. 
Пам’ятник жертвам 
УПА в Сімферополі 
облили червоною 
фарбою. 

13 жовтня 2007 р. 
Пам’ятник С.Бандері 
відкрито у Львові. 

27 жовтня 2007 р. 
В Одесі споруджено 
пам’ятник засновникам 
міста з центральною 
постаттю Катерини ІІ. 

2 лютого 2010 р. 
Пам’ятник засновникам 
Одеси залили фарбою. 

9 червня 2008 р. 
Міськрада Харкова не 
дала дозволу на 
спорудження 
пам’ятника І.Мазепі в 
місті. 

11 вересня 2008 р. 
Пам’ятник І. Мазепі й 
Карлу ХІІ встановлений 
у с. Дігтярівці на 
Чернігівщині. 

23 серпня 2009 р. 
Спроба вандалізму 
щодо пам’ятника 
І.Мазепі в Чернігові. 

14 червня 2008 р. 
Пам’ятник  
П. Конашевичу-
Сагайдачному як 
засновнику 
українського флоту 
відкрито у Севастополі.

15 червня 2008 р. 
У Севастополі відкрито 
монумент Катерині ІІ. 

Кін. жовтня 2008 р. 
Пам’ятник Катерині ІІ в 
Севастополі облили 
жовтою і синьою 
фарбою. 

 
Як бачимо, це були не розрізнені дії, а пов’язані між собою 

акції політичного впливу, що відбувалися за принципом 
зворотного зв’язку: стимул → реакція → відповідь на реакцію. 
Безпосередній зв’язок протилежних меморіальних ініціатив та їх 
політичний характер відзначив директор Інституту археології 
НАНУ П.Толочко, який наголошував: «Якщо спаплюжили пам’ят-
ник якомусь діячеві часів соціалізму, то у відповідь на це обов’яз-
ково зіпсують пам’ятник якомусь діячеві національно-визвольного 
руху. І це замкнуте коло, в якому опинилася наша ідеологічна 
ситуація, і ми з нього вийти ніяк не можемо» [цит. за 16]. Історик 
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К. Баханов так визначив механізм цього зв’язку: «Відкриття 
нового пам’ятника порушує рівновагу місць пам’яті, і політичні 
сили, зорієнтовані на інший тип історичної пам’яті, ініціюють 
встановлення «вигідного» для них монумента» [4, с. 211]. Полі-
тизованість війни пам’ятників доводить і той факт, що найбільш 
гостра фаза «боїв за меморіальний простір» прийшлася на літо-
осінь 2007 р., тобто відбувалася на тлі позачергових парла-
ментських виборів. 

Історики І. Гирич та Ю. Шаповал у своїй праці наводять дані 
соцопитувань щодо ставлення населення до демонтажу пам’ят-
ників. Опитування «Українського демократичного кола» пока-
зало такі результати: 51,4% опитаних виступають проти 
демонтажу радянських пам’ятників, 15,1% – вважають, що такі 
акції зараз не актуальні, 11,3% – безумовно виступають за 
демонтаж, а 12,2% – лише за погодженням з місцевою громадою. 
Цікавими виявилися результати інтернет-опитування, де респон-
дентам пропонувалось обрати: «Який з пам’ятників в України, на 
Ваш погляд, необхідно демонтувати?». Як наслідок: третина 
опитаних (34,4%) схилялася до того, що все необхідно залишити 
на своїх місцях, 18,9% виступали за демонтаж радянських 
пам’ятників, ще 16,3% – за знесення пам’ятника Леніну і 7,5% – 
Катерині II, 13,8% – С. Бандері, 5,4% – Р. Шухевичу, 3,7% – 
Незалежності в Києві [3, с. 27–28]. Отож, загалом 42,7% 
опитаних підтримали демонтаж пам’ятників постатям радянської 
та імперської історії, а 19,2% – представникам українського 
націоналістичного руху. Підтримку знесення монумента 
Незалежності можна трактувати двояко: з одного боку – це вияв 
нелояльності до української державності, з іншого, і що більш 
вірогідно, – сприйняття ілюзорності незалежності, розчарування 
в її здобутках. 

 
Віктимізація національної пам’яті 

Основною негативною тенденцією державної історичної 
політики періоду Ющенка, яка цілком лежить на відповідаль-
                                                 

 Опитування проведене в травні 2007 р. Вибірка становить 1208 
респондентів. 
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ності Президента, була віктимізація національної пам’яті. 
Словник Українського інституту національної пам’яті під 
«віктимізацією пам’яті» розуміє: а) накопичення й закріплення 
афективних змін у колективній пам’яті певної нації, пов’язане з 
тривалою трагічною (драматичною) історією, впливом 
масштабних історичних катастроф тощо; б) свідоме селек-
ціонування у ході розробки національного ґранд-наративу 
переважно негативного опису та інтерпретацій подій мину-
лого, цілеспрямоване насадження інформаційно-психологічними 
механізмами у масовій свідомості однобічно негативних 
(гіпертрофованих) уявлень про минуле [6, с. 59]. В конкретній 
політиці така характеристика виявилась як намагання зобразити 
українців нацією-жертвою, що постійно зазнавала гноблення, 
утисків, репресій від зовнішніх сил. 

Перелік трагічних подій-символів, що особливо були актуалі-
зовані в період Ющенка, такий: Батуринська трагедія, знищення 
Запорозької Січі 1709 та 1755 рр., битва під Крутами, Голодомор, 
репресії, насильницька радянізація Західної України, німецька 
окупація, Бабин Яр, операція «Вісла», дисиденти, Чорнобиль. 
Позитивними героїчними сюжетами були: трипільська культура, 
прийняття християнства на Русі, створення української козацько-
гетьманської держави, перемога в Конотопській битві, державність 
в часи УНР, Акт Злуки, створення УПА. За емоційним напов-
ненням та повторюваністю вшанування мартиролог переважав 
героїчні сюжети. Адже якщо скорботні символи – Крути, Голодо-
мор, Чорнобиль – вшановувалися щорічно. То серед позитивних – 
хіба що День Соборності святкувався щороку. Інші відзначалися 
одноразово як річниці відповідних подій. 

Частково ефект віктимізації минулого можна простежити на 
основі соціологічних показників зміни настрою населення. Таке 
соціологічне дослідження проводилося спільно Фондом 
«Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова протягом 
2005–2012 рр. [15]. Респондентам пропонувалося питання: «Як 
Ви можете охарактеризувати свій настрій протягом останнього 
місяця?». За результатами опитування можна простежити зміни 
емоційного настрою населення України, які представлені на 
Рисунку 1. 
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Рис. 1. Динаміка зміни настрою населення України (2005–2012 рр.) 
 

Це опитування демонструє, що найбільш помітні зміни 
емоційного стану українців відбулися з червня по грудень 2008 р., 
а саме – в листопаді – грудні, адже питання ставилося про настрій 
протягом останнього місяця. Зокрема, відбулося різке збільшення 
частки тих, у кого часто або завжди був поганий настрій (з 18,6 до 
29,7 %) і зменшення кількості осіб, в який був переважно гарний 
настрій (від 38,8 до 28,7 %). Зміни на 10% протягом короткого 
періоду є досить значимим показником. Крім того, важливим є те, 
що кількість осіб з поганим настроєм перевищила тих, у кого він 
був переважно хороший. Також в 2008 р. спостерігалося деяке 
зростання кількості осіб, яким було важко визначити, який 
емоційний стан у них буває частіше. 

Восени 2008 р. відбулися дві події, що мали мінорне емоційне 
сприйняття: фінансово-економічна криза та вшанування 75-тих 
роковин Голодомору. Тому можна стверджувати, що саме ці 
чинники в синергії стали причиною різкого емоційного спаду. Це 
також учергове доводить, що оцінка історичних подій несвідомо 
накладається на сприйняття сучасних здобутків і втрат. Актуалі-
зація історичних перемог на тлі сьогочасного економічного 
розвитку резонує і призводить до піднесеного суспільного стану. І 
навпаки, акцентування уваги на трагедіях у період політичних 
криз веде до соціальної депресивності (Див. Рисунок 1). 

Науковці, що розглядали історичну політику відповідного 
періоду, одноголосно не схвалюють процес віктимізації націо-
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нальної пам’яті. Переважання трагедійного меморіального ряду 
призводило до посилення депресивних суспільних настроїв, а 
«чорно-біле» представлення минулого в форматі «злочинець – 
жертва», на думку львівського історика В.Расевича, сприяло 
перенесенню вини за українські страждання на сучасну Росію [11]. 
Архаїзація та віктимізація національної історії породжувала відпо-
відне світобачення. За влучним висловом Л. Нагорної, «психологія 
обійденості, ущемленості, травм так нав’язливо прищеплювалася 
вітчизняному соціуму, що стала частиною його фрактальної 
матриці і психічного несвідомого» [5, с. 11–12]. 

Справедливо наголошував на негативних наслідках представ-
лення України як постійної жертви, що «знаходилася на становищі 
колонії, лише експлуатованої й пригноблюваної москалями», істо-
рик В. Солдатенко. На його думку, побудова національної пам’яті 
виключно на негативних прикладах «виховує комплекс історичної 
неповноцінності, психічної вторинності, невпевненості у власних 
творчих здібностях» і, як результат, відсутність впевненості в 
перспективах майбутнього розвитку [12, с. 21]. 

Загалом недоліки й негативні наслідки віктимізації національної 
історії полягали в наступному: 1) формування в суспільстві комплексу 
жертви, що спричинює появу депресивних суспільних станів; 2) пред-
ставлення в історичному наративі українського народу як пасивного 
об’єкта зовнішнього впливу – формування комплексу історичної 
неповноцінності, що не стимулювало відчуття відповідальності за 
сучасну розбудову держави та формування активного громадянського 
суспільства; 3) «демонізація» радянського минулого – маргіналізація 
старшого покоління, яке зберігало радянську ідентичність та пам’ять 
про нерепресивне повоєнне життя в СРСР; 4) формування образу 
зовнішнього ворога в особі імперської чи радянської влади – заго-
стрення міждержавних відносин з Російською Федерацією. Крім того, 
переважання трагедійності породжувало запит на героїчні сюжети – 
чим вчасно скористався В.Янукович, за президентства якого відбулося 
повернення героїчного культу Великої Вітчизняної війни. 

 

Збереження елементів радянськості 
Попри активну антирадянську риторику політика пам’яті Прези-

дента В.Ющенка не була кардинальним, цілковитим і остаточним 
розривом зі спадщиною СРСР. На думку А. Портнова, це було 
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викликано потребою уникнення конфліктів, примирення та єднання 
нації [8, с. 79]. Натомість К.Баханов вважає причиною такої 
«залишкової» амбівалентності необхідність лавіювати між різними 
політичними силами. Як приклад, вшанування одних і тих самих 
подій у координатах різних моделей пам’яті: Указ Президента  
№ 892/2007 «Про відзначення партизанської слави» від 18.09.2007; 
Указ № 966/2007 «Про відзначення 65-ї річниці створення УПА» від 
12.10.2007 [4, с.209]. Чи навіть підписання в один день указів проти-
лежного характеру «Про нагородження ювілейною медаллю «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»»  
(№ 190/2009) та «Про відзнаку Президента України – Хрест Івана 
Мазепи» (№189/2009). Обидва укази від 26 березня 2009 р. Щоправда, 
як зазначено в першому з них, нагородження єдиною ювілейною 
медаллю було затверджено згідно з рішенням Ради глав держав СНД. 

Поєднання елементів націоналістичного та радянського нарати-
ву простежується в риториці публічних промов В. Ющенка. Зокрема, 
Президент у своїх виступах до 9 Травня оцінював перемогу над 
нацизмом як здобуток української державності. Серед героїв війни в 
одному ряді він називав: радянського письменника Олеся Гончара; 
поетесу та діячку українського націоналістичного руху Олену Телігу; 
військового, який брав участь у встановленні знамена перемоги над 
рейхстагом, але не ввійшов до радянського героїчного пантеону, 
Олексія Береста. Інший приклад еклектизму історичних постатей – 
згадка в одному контексті генерала Миколи Ватутіна, що був убитий 
УПА, і головнокомандувача цієї армії Романа Шухевича [8, с. 79–81]. 

На рівні меморіального простору також було здійснено спроби 
примирення радянської та національної пам’ятей. Як-от, 11 вересня 
2006 р. на Волині був відкритий пам’ятний знак примирення воїнів 
УПА і радянських солдатів. На початку вересня 2007 р. спільний 
пантеон українців, що воювали в УПА та Радянській армії, відкрито 
також на Івано-Франківщині [7]. Примітно, що такі монументи 
споруджувалися саме на теренах Західної України. Навряд чи вони 
були б сприйняті на Південному Сході, де, на противагу, відкри-
валися місця пам’яті антагоністичного характеру. 

Соціологічна служба Центру Разумкова в грудні 2005 р. 
провела опитування щодо шляхів вирішення взаємних історичних 
образ між українцями. Респондентам були запропоновані два 
варіанти: 1) Потрібно, щоб винні обов’язково були покарані, 
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навіть через багато років; 2) Потрібно примиритися і вважати, що 
не було ані правих, ані винних. Результати за регіональним розпо-
ділом продемонстрували, що на Заході та Сході абсолютно одна-
ковий відсоток тих, хто виступав за покарання винних – 27,2%, що 
менше ніж у Центрі та Півдні – 32,2 та 32,9%, відповідно. 
Натомість опитаних, що виступали за примирення, найбільше саме 
на Заході (57%), а найменше на Сході (49,2%) [10]. 

Причиною меншого прагнення до примирення можна вважати те, 
що у відповідних областях з ініціативи Партії Регіонів і Компартії 
України та за підтримки місцевого населення формувалися місця 
пам’яті, які посилювали суспільний розкол. Наприклад, 8 травня  
2005 р. відкрито пам’ятник «Жителям Луганщини, загиблим від рук 
карателів-націоналістів з ОУН-УПА», 14 вересня 2007 р. – пам’ятник 
жертвам УПА під промовистою назвою «Постріл у спину» відкрито в 
Сімферополі. Крім того, подібні меморіальні знаки в 2008 р. відкриті в 
м. Одесі, м. Сватове Луганської обл. та с. Уланове Сумської обл. 

Примітно, що сімферопольський пам’ятник було відкрито за 
два тижні до позачергових парламентських виборів 2007 р. та за 
активної участі Компартії України. На мітингу звучала риторика 
захисту радянської історії й протидії відродженню фашизму. Гасла, 
виголошені лідером комуністів П. Симоненком, мали войовничо-
революційне наповнення: «Ми, Компартія України, починаємо нову 
сторінку нашої політичної боротьби – це боротьба за відродження 
історичної правди». Суперниками у цій боротьбі були політичні 
опоненти та Президент, на що було прямо вказано: «При підтримці 
Ющенка, БЮТ і «Нашої України» відроджується неофашизм. При-
йшов час політичними методами знищити ту заразу, яка відрод-
жує неофашизм» [цит. за 2]. Зрозуміло, що ці заклики мали суто 
агітаційний характер і до справжнього розкриття історичної правди 
чи збереження пам’яті були мало причетні, а звинувачення в загрозі 
неофашизму – штучно гіперболізовані та сфабриковані. 

Такі дії є прикладом маніпулятивних виборчих технологій, 
спрямованих на мобілізацію електорату (відповідно до типології, 
пропонованої О.Бойком). Зокрема, був використаний прийом т. зв. 
«боротьби проти спільного ворога»: штучне формування образу 
ворога; навішування відповідного ярлика на політичного опонен-
та; роздмухування стану загрози від нього, загострення тривож-
ності виборців; формування мотиву голосування на виборах як 
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спільної боротьби з ворогом [1, с. 376]. Це в чергове доводить – 
використання партіями історичної пам’яті відбувається заради 
реалізації політичних інтересів (як засіб), а не для збереження 
пережитого досвіду як самоцінності (як мета). 

Подібні акції абсолютно не сприяли міжрегіональному прими-
ренню. Опитування того ж Центру Разумкова показало, що з 2005 
по 2009 в Україні зросла кількість осіб, що виступали за покарання 
винних в історичних протистояннях (від 29,7 до 35,8 %). У той же 
час, прихильників примирення стало менше половини (46,2% в 
2009 проти 51,6% в 2005 р.) [9]. 

Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» демонструє, 
що ставлення населення до УПА, зокрема необхідності надання їм 
статусу учасників національно-визвольних змагань, корелюється з 
прихильністю до політичних партій. Так, визнає відповідний ста-
тус переважно електорат «Нашої України» (70%) та БЮТ (57%), 
виступають проти виборці Партії Регіонів (70%) й КПУ (90%) [13]. 
Це пояснює той факт, чому комуністи обрали зазначену тактику 
агітації. Адже питання соціального захисту населення апріорі є в 
програмах усіх політичних партій. Натомість саме оцінка мину-
лого найбільше увиразнює електорат комуністів. 

Хоча державну політику пам’яті в період президентства 
В.Ющенка прийнято розглядати як якісно новий етап, однак 
основне кардинальне оновлення відбулося в засобах та механізмах 
упровадження цієї політики. Натомість тематична наповненість цієї 
політики в основній масі вже була артикульована в період президен-
тства Л.Кучми. Навіть найбільш суперечливі сюжети (Батуринської 
трагедії, Голодомору, ОУН-УПА), які були основою меморіальної 
політики третього Президента і викликали шквал критики, почали 
вшановуватися за його попередників. Відмінність полягала в 
інтенсивності їх реалізації. До В.Ющенка багато проектів були 
започатковані, але не завершені, як-то: оцінка постаті І.Мазепи та 
діяльності ОУН-УПА, вшанування пам’яті жертв Батурина, Крут, 
Голодомору, репресій. Тому в цьому плані його меморіальні 
ініціативи дійсно були актуалізацією політики пам’яті. Навіть 
створення Музею радянської окупації України розпочалося в період 
Л. Кучми. За В. Ющенка він лише отримав відповідну назву. 
Детально перелік меморіальних акцій, що були розпочаті в період 
президентства Л.Кучми та втілені В.Ющенком, наведено в Таблиці 2.  



 

 113

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Таблиця 2.  
Спадкоємність меморіальних акцій періоду президентства  

Л.Кучми та В.Ющенка 
 

Події, 
Символи 

Період Л.Кучми Період В.Ющенка 

Україн-
сько-
шведський 
союз 
гетьмана 
Мазепи та 
короля 
Карла XII 

1997 р.  
Пам’ятний знак на місці 
зустрічі гетьмана Мазепи та 
короля Карла XII  
(с. Дігтярівка Сумської обл.). 

9 жовтня 2007 р. 
Указ Президента України про 
відзначення 300-річчя 
виступу І.Мазепи та 
укладення українсько-
шведського союзу. 
 
2008 р. 
Пам’ятник гетьману Мазепі 
та королю Карлу XII на 
Чернігівщині (с. Дігтярівка). 

Батурин-
ська 
трагедія 

1991 р.  
Перший меморіальний знак у 
Батурині. 
 
14 червня 1993 р. 
Кабінет Міністрів України 
схвалив постанову «Про 
державний історико-
культурний заповідник 
«Гетьманська столиця» 

16 листопада 2007 р. 
Державному заповіднику 
«Гетьманська столиця» 
надано статус національного. 
 
2008–2009 рр. 
Відкриття відновлених 
Замкової церкви, палацу 
Розумовського й 
Батуринської фортеці. 

Битва під 
Крутами 

2000 р. 
Початок проектування 
пам’ятника Героям Крут 
 
24 січня 2003 р. 
Розпорядження Президента 
про вшанування пам’яті 
Героїв Крут. 

25 серпня 2006 р. 
Відкрито Меморіал битви під 
Крутами. 
 
14 жовтня 2008 р. 
Відкрито другу чергу 
Меморіального комплексу 
«Пам’яті Героїв Крут». 

Голо-
домор  

19 лютого 1993 р. 
Президент України  
Л. Кравчук видав указ «Про 
заходи у зв’язку з 60-ми 
роковинами голодомору в 
Україні». 

11 липня 2005 р. 
Указ Президента України: 
«Про додаткові заходи щодо 
увічнення пам’яті жертв 
політичних репресій та 
голодоморів в Україні». 
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Події, 
Символи 

Період Л.Кучми Період В.Ющенка 

 
26 листопада 1998 р. 
Президент України видав 
указ «Про встановлення Дня 
пам’яті жертв голодомору». 
 
25 листопада 2000 р. 
Уперше в Україні відзначався 
День пам’яті жертв 
голодомору та політичних 
репресій. 
 
 
20 березня 2002 р. 
Указ Президента «Про заходи 
у зв’язку з 70-ми роковинами 
голодомору в Україні». 
 
Березень 2004 р. 
Конкурс на кращий проект 
меморіального комплексу 
пам’яті жертв голодомору та 
репресій. 

 
28 листопада 2006 р. 
ВРУ прийняла Закон «Про 
Голодомор 1932 – 1933 років 
в Україні». 
 
28 березня 2007 р. 
Указ Президента України 
«Про заходи у зв’язку з 75‑ми 
роковинами Голодомору 
1932–1933 рр. в Україні». 
 
24 листопада 2007 р. 
Всеукраїнські акції «Свічка 
пам’яті». 
 
22 листопада 2008 р. 
Відзначення 75-х роковин 
Голодомору. Відкриття 
Меморіалу пам’яті жертв 
голодоморів. 

ОУН і 
УПА 

1997 р. 
За постановою Кабміну 
створена Урядова комісія при 
Інституті історії України 
НАН України – робоча група 
з вивчення та оцінки 
діяльності ОУН-УПА.  
 
2004 р. 
Оприлюднені висновки цієї 
комісії. 

2005 р.  
Вихід монографії «Проблема 
ОУН-УПА» за результатам 
роботи комісії. 
 
14 жовтня 2006 р. 
Указ Президента України 
«Про всебічне вивчення та 
об’єктивне висвітлення 
діяльності українського 
визвольного руху та сприяння 
процесу національного 
примирення». 
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Події, 
Символи 

Період Л.Кучми Період В.Ющенка 

Україн-
сько-
польське 
минуле 

Квітень 1996 р. 
Початок роботи спільної 
українсько-польської комісії 
істориків та архівістів з 
вивчення документів архівів 
спецслужб. 
 
11 липня 2003 р. 
Пам’ятник українсько-
польському примиренню 
«Пам’ять – скорбота – 
єднання» у Волинській 
області. 
 
6 листопада 2003 р. 
Меморіал пам’яті загиблих у 
березні 1943 р. поляків та 
українців відкрито на 
Рівненщині. 

24 червня 2005 р. 
Урочисте відкриття 
Меморіалу воїнам УГА та 
польський військовий 
«Цвинтар Орлят» у Львові, за 
участю президентів двох 
країн. 
 
2006 р. 
Спільне українсько-польське 
вшанування роковин операції 
«Вісла» 

Війна в 
Афга-
ністані 

Серпень 1994 р. 
Пам’ятний знак воїнам-
афганцям у Києві. 

2 серпня 2008 р. 
Пам’ятник Воїнам-
інтернаціоналістам у Києві на 
місці пам’ятного знаку.  

Музей 
радянської 
окупації 

30 листопада 2001 р. 
Відкрита музейна експозиція 
«Забуттю не підлягає: хроніка 
комуністичної інквізиції», яка 
відображала комуністичні 
злочини в Україні  
1917–1991 рр.  
2003 рік. 
Експозиція при Товаристві 
Меморіал зареєстрована як 
музей. 

10 квітня 2007 р. 
Музею при Київській міській 
організації Товариства 
Меморіал імені Стуса дано 
назву «Музей радянської 
окупації України» за 
рішенням Товариства 
Меморіал та на численні 
побажання відвідувачів. 
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* * * 
 

Варто підсумувати загальні результати історичної політики 
пам’яті в Україні протягом 2005 – поч. 2010 рр. 

- Особливості: інтенсифікація політики пам’яті; підняття на 
загальнонаціональний рівень сюжетів, що були під забороною в 
радянську добу та знаходилися переважно в сфері наукового 
дискурсу протягом перших 14 років незалежності; значна 
політизація відповідних практик, активне втручання політичних 
партій у формування місць пам’яті; інтенсифікація, продовження 
та завершення проектів, розпочатих у період Л.Кучми; оновлення 
механізмів втілення меморіальної політики. 

- Позитиви: значне розширення тематики сюжетів, що 
перебували в фокусі державної політики пам’яті та громадських 
обговорень; досягнення українсько-польського примирення; 
актуалізація меморіальних практик; інституціоналізація, постання 
політики пам’яті як самостійної сфери державного управління. 
Для цього було створено такі організації: Український інститут 
національної пам’яті як орган для формування та відродження 
історичної пам’яті; Мистецький Арсенал – центр збереження 
культурної пам’яті; Музей радянської окупації України – ще один 
інструмент переоцінки комуністичного минулого. 

- Недоліки: віктимізація національної історії, переважання 
трагізму історичних розповідей та комеморацій; надмірна 
архаїзація, етнізація та фольклоризація національного мину-
лого; відсутність помітних державних ініціатив, спрямованих на 
громадський діалог і примирення; посилення політичного 
протистояння та міжрегіонального розколу; численні акти 
вандалізму як прояв війни пам’ятників. Як наслідок, регіональні 
відмінності з історико-етнографічних та, частково, ментальних 
переросли в політичні. 

Загалом історична політика В.Ющенка – це інтенсивна 
еклектика національних сюжетів (трипілля, козацтво, Крути, 
Голодомор, ОУН-УПА), меморіалізація яких була розпочата його 
попередниками, а також європейських механізмів утвердження 
пам’яті (інституції пам’яті, акції міжетнічного покаяння та при-
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мирення, національне єднання навколо спільної трагедії, юридичні 
оцінки минулого тощо). 

 
_______________________________ 
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Світлана Набок 
 

БОРЦІ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ:  
ВИЗНАННЯ СИМВОЛІЧНЕ? 

 
У статті розглянуто деякі зі змін, запроваджених у 2015 році 

щодо нормативно-правового забезпечення формування державної 
політики пам’яті в Україні та проаналізовано їх потенційний 
вплив на зміни комеморативних практик.  

Ключові слова: борці за незалежність України, правовий 
статус, комбатанти, ветерани, Друга світова війна. 

Svitlana Nabok. Combatants for Ukraine’s independence: 
recognition symbolic? The article discusses some of the changes 
introduced in 2015 on regulatory support public policy of memory in 
Ukraine and analyzes their potential impact on changes com-
memorative practices. 

Key words: fighter for independence of Ukraine, legal status, 
combatants, veterans, World War II. 

 
15 травня 2015 року Президент України підписав закони, що 

увійшли до так званого «декомунізаційного пакета». Вони були 
ухвалені Верховною Радою України 9 квітня 2015 року, яке 
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припало на Чистий четвер. Ця обставина, як і самі законопроекти, 
позиціонувалася їх авторами як акт символічного очищення країни 
від тоталітарного минулого [1].  

Одразу після ухвалення рішення Верховною Радою в медіа 
розпочалася жвава дискусія. Подекуди вона справді стосувалася 
змісту законів, але, за влучним спостереженням Андрія Портнова, 
«місцями... скидалася на паралельні комсомольські збори», в ході 
яких лише інколи обговорювали «ухвалені закони, а інколи якийсь 
ширший, неокреслений ідеологічний проект» [2].  

Чи не найбільше списів у цій дискусії було зламано довкола 
Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті бор-
ців за незалежність України у ХХ столітті» [3].  

Причину цього, імовірно, слід вбачати, як зазначає Володимир 
Кулик, у тому, що дехто з дискутантів продемонстрував катего-
ричне неприйняття «державного визнання УПА (саме її та 
пов’язану з нею ОУН підписанти особливо не хотіли бачити в 
переліку борців за незалежність)» [4]. Таку позицію першими 
продемонстрували автори та підписанти листа до Президента 
України з закликом ветувати закони. Цей лист, власне, і став 
засновком дискусії [5]. 

«Автори листа чомусь переконані, що надання статусу борців 
за незалежність членам ОУН та УПА, яке здійснить держава, стане 
на заваді подальшому дослідженню історії цих структур. Але 
аналогічний статус учасників антикомуністичних рухів у країнах 
Балтії та Східної Європи не завадив їх вивченню» [6] – парирував 
Володимир В’ятрович, один з ініціаторів законопроектів, покли-
каючись, серед іншого, на польський закон про комбатантів і осіб, 
які були жертвами репресій під час війни та в повоєнний час. 

На польський закон про комбатантів покликалися й інші 
учасники дискусії – Катерина Дронова та Єгор Стадний, які взяли 
на себе працю запропонувати конкретні правки до «декомуні-
заційних законів». Вони, зокрема, пропонуючи вилучити з тексту 
Закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті» норму, викладену в його 
статті 6, покликалися саме на польський досвід. Адже, «зокрема, 
польський закон про комбатантів і жертв військових репресій та 
воєнного часу визначає, хто належить до переліку комбатантів, і 
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окреслює низку соціальних, трудових та пенсійних пільг, які їм 
належать. Натомість він не містить жодної норми, яка визначала 
би, яке ставлення до комбатантів є протиправним» [7]. 

Що ж, можливо, підписання цих законів справді дало деяку 
надію на те, що борці за незалежність України нарешті переста-
нуть бути «членами» УПА (як їх визначила в ході дискусії Галя 
Койнаш) [8], а набудуть статусу вояків, бійців, одним словом – 
комбатантів, як і воїни Радянської армії. Але деякі нюанси, 
закріплені у діючому в Україні законодавстві, видається, ту надію 
суттєво підважують. Держава – це процедура. І з цієї тривіальної 
причини навіть найкращий, але не узгоджений з іншими законо-
давчими актами закон найімовірніше стане мертвонародженим. 

Проте дискусія, що відбулася, так і не торкнулася питань 
відповідності прийнятих законів чинному законодавству України. 
Це, як на мене, дуже дивно. А проте тут я хочу просто поставити 
кілька знаків питань там, де вони, на мою осібну думку, існують.  

У тому, що саме згадка УПА у переліку борців за незалеж-
ність України викликала бурхливу реакцію, зрештою, немає нічого 
несподіваного. Дискусія між прихильниками і супротивниками 
такого кроку точиться щонайменше від початку 1990-х років.  

Як про задавнену проблему, «одну з історичних мін, закладе-
них під наше суспільство», що вже давно виявлена та іденти-
фікована, але ще не нейтралізована, писав про «проблему УПА» 
Ярослав Грицак ще у першій половині 2000-х років [9]. Водночас, 
уже наприкінці 2000-х, обсервуючи ставлення до «проблеми УПА» 
українського суспільства, Всеукраїнська соціологічна служба вияви-
ла, що попри те, що «союзниками фашистської Німеччини» ОУН і 
УПА вважають близько 35% респондентів (переважала така оцінка 
в Донецькій, Луганській та Харківській областях), проте назагал 
оцінювали діяльність цих організацій загалом по Україні як «націо-
нально-визвольну боротьбу», «партизанський повстанський рух» 
або «опір тоталітарним режимам» сукупно 65,8% [10]. Попри це 
опитування, проведене вже на початку 2010 Соціологічною групою 
«Рейтинг», засвідчило, що до визнання вояків УПА борцями за 
незалежність України готові лише 23% респондентів [11].  

Водночас, перелік борців за незалежність України самими 
лишень бійцями УПА далеко не обмежується. Закон «Про право-
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вий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України 
у ХХ столітті» містить досить довгий перелік різноманітних орга-
нізацій, представники яких «брали участь у всіх формах політич-
ної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за 
незалежність України у XX столітті» (тут і далі виділення 
курсивом наше – С.Н.), а отже, тих, хто не лише провадив «анти-
радянську агітацію», а й, будуючи у більшості своїй радянськими 
громадянами, боровся за незалежність України. В багатьох 
випадках – зі зброєю в руках.  

У статті 2 Закону України «Про правовий статус та 
вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» 
йдеться, що «Правовою основою надання правового статусу 
борцям за незалежність України у ХХ столітті є міжнародні акти 
та національне законодавство України, відповідно до положень, 
яких держава вважає правомірними форми і методи боротьби за 
незалежність України у ХХ столітті».  

Надаючи статус, держава може (не гарантує і не зобов’язана, 
а просто може) «надавати соціальні гарантії, пільги або інші 
виплати». У прикінцевих положеннях згадки про необхідність 
внесення змін до інших Законів немає.  

У списку організацій, що їх членів закон відносить до «борців 
за незалежність України у ХХ столітті» досить багато тих, хто 
доклався до боротьби зі зброєю в руках. Кого з них держава Україна 
вважає такими, чиї форми та методи боротьби були правомірними, 
можна довідатися з переліку, наведеному у Законі України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Адже 
статус комбатантів минулих років в Україні визначається саме цим 
законом. Він жодного разу не був згаданий учасниками дискусії про 
«декомунізаційні закони», хоч диспутанти неодноразово поклика-
лися на польський аналог цього закону – «Про комбатантів і жертв 
військових репресій та воєнного часу» [12]. 

Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» визначає, що до категорії ветеранів війни належать 
«учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни». Стаття 5 
цього закону «Учасники бойових дій» твердить, що: «Учасниками 
бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань 
по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, 
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об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії 
(флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях 
як у воєнний, так і у мирний час.  

Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та 
інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України»  

І справді, існує постанова Кабінету Міністрів України «Про 
організаційні заходи щодо застосування Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Датована 
вона 1994 роком, а останні зміни до тексту внесено у 2009 році. В 
постанові йдеться: «Дозволити Міністерству оборони для визна-
чення осіб, які можуть вважатися учасниками бойових дій, тимча-
сово застосовувати затверджені Генеральним штабом Збройних 
Сил колишнього Союзу РСР переліки підрозділів, частин, з’єднань, 
об’єднань та органів управління, що входили до складу діючої 
армії у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років». Отже, 
надії на те, що учасники боротьби за незалежність підпадають під 
цю категорію осіб, наразі марні. 

Але Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» містить ще статтю 6: «Особи, які належать 
до учасників бойових дій». Стаття має довгий список категорій 
людей, що їх держава Україна визнає за осіб, які належать до 
учасників бойових дій. Зокрема, це: 1) військовослужбовці, які 
проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і 
установах, що входили до складу діючої армії в період громадян-
ської та Великої Вітчизняної воєн, під час інших бойових операцій 
з захисту Батьківщини, партизани і підпільники громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн. 

Або ж: 
5) колишні військовослужбовці, особи вільнонайманого 

складу, а також колишні бійці винищувальних батальйонів, 
взводів і загонів захисту народу та інших формувань, що брали 
безпосередню участь у бойових операціях з ліквідації диверсійно-
терористичних груп фашистської Німеччини та інших незаконних 
формувань і груп на території колишнього Союзу РСР;  

Востаннє зміни до цього переліку вносилися 7 квітня 2015 
року, у зв’язку з уточненнями та змінами, внесеними у 2014 році, з 
початком антитерористичної операції, учасники якої також згідно з 
чинною редакцією закону набувають статусу учасників бойових дій. 
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То ж якому пункту з 19 нині наявних у переліку, наведених у 
статті 6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» відповідають борці за незалежність? 

А це, зважаючи, які борці. Якщо це бійці УПА, то для них є 
окремий пункт: 

16) вояки Української повстанчої армії, які брали участь у 
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тим-
часово окупованій території України в 1941–1944 роках, які не 
вчинили злочинів проти миру і людства та реабілітовані 
відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 
репресій в Україні»;  

Тобто, вояків УПА серед тих, хто брав участь у боротьбі за 
незалежність України у формі «збройної боротьби» держава 
Україна готова визнати такими, чиї «форми і методи боротьби» є 
відповідними до національного законодавства, а отже, визнати 
ветеранами війни, як осіб, які належать до учасників бойових дій. 
Але за дотримання певних умов.  

У випадку вояків УПА лише тоді, коли той солдат воював у 
період з 1941 по 1944 і лише на тимчасово окупованій території 
України. Хоч війна почалася у 1939, а боротьба УПА проти 
радянської влади тривала як мінімум до середини 1950-х. Але для 
того, щоб брати участь у бойових діях поза періодом 1941–1944 
років та поза тимчасово окупованою територією України і 
отримати відповідний статус, слід бути бійцем винищувальних 
батальйонів «та інших формувань, що брали безпосередню участь 
у бойових операціях з ліквідації диверсійно-терористичних груп 
фашистської Німеччини та інших незаконних формувань». Бо то 
для бійців «військ і органів Міністерства внутрішніх справ і 
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР» бойові дії 
були не лише на тимчасово окупованій території України і не 
лише у 1941–1944 роках, але й «у період Великої Вітчизняної 
війни та інші періоди ведення бойових дій».  

Але навіть якщо борець за незалежність України, що 
виборював цю незалежність зі зброєю в руках, був саме членом 
УПА і брав безпосередню участь у бойових діях саме на 
тимчасово окупованій території саме у період з 1941 по  
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1944 роки, то й тоді учасником бойових дій держава Україна його 
визнати не готова.  

Бо для такого визнання необхідно ще й, щоб такий борець за 
волю України був серед тих, які не вчинили злочинів проти миру і 
людства та реабілітовані відповідно до Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні». Закон не 
визначає, як саме і хто має доводити, що той чи інший боєць УПА 
належить до тих, хто не скоював злочинів «проти миру і людства». 
Але абсолютно точно вимагає, щоб у справі претендента було 
позитивне рішення щодо реабілітації.  

Але навіть якщо справді той-таки вояк УПА був засуджений і 
довів (невідомо як), що не скоював злочинів «проти миру та 
людства», то, згідно з відповідним законом «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій на Україні», цій самій реабілітації не 
підлягають ті, хто був обґрунтовано притягнутий до відповідаль-
ності за, зокрема, «зраду Батьківщини» (на той момент радянської, 
зрадою якій вважалося багато чого, в тому числі і відмова 
повернутись із-за кордону до радянського раю).  

Тобто, лише в тому разі, якщо борець за незалежність України, 
будучи засуджений (але не за зраду радянської Батьківщини), а 
згодом реабілітований, довів (?), що не скоював злочинів «проти 
миру та людства», був саме бійцем УПА, а не, скажімо, зазначеної у 
Законі «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті» Поліської Січі, брав участь у 
бойових діях саме на тимчасово окупованих територіях України в 
період з 1941 по 1944 саме проти німецько-фашистських загарбни-
ків, а не НКВД, то лише тоді держава Україна готова визнати його 
особою, яка належить до учасників бойових дій, і ветераном, зрів-
нявши в правах з тими, які були «колишні військовослужбовці, особи 
вільнонайманого складу, а також колишні бійці винищувальних 
батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших формувань, що 
брали безпосередню участь у бойових операціях по ліквідації 
диверсійно-терористичних груп фашистської Німеччини та інших 
незаконних формувань і груп на території колишнього Союзу РСР». 

Отже, відповідно до Закону «Про статус ветеранів війни та 
гарантії їх соціального захисту» держава Україна вже від 1993 року 
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готова визнати бодай бійців УПА ветеранами, але на окремих, 
відмінних від загалу, умовах. Статус учасника бойових дій бійці 
УПА можуть отримати лише в тому разі, якщо вони не лише брали 
участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників і 
робили це не десь і не протягом всієї Другої Світової війни, а саме 
на тимчасово окупованій території України в 1941–1944 роках, а й 
крім того, не скоювали злочинів проти миру і людства та реабілі-
товані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій в Україні». Водночас, будь-які особи, які у 
складі формувань «народного ополчення» брали участь у бойових 
діях під час Великої Вітчизняної війни, визнаються цим законом 
учасниками бойових дій та ветеранами війни без урахування 
якихось додаткових умов, не обмежуючи їх залежністю від місця 
участі у бойових діях, наявністю у них реабілітації відповідно до 
Закону «Про реабілітацію...» та без уточнення про скоювання ними 
злочинів. Так само, як і колишні бійці винищувальних батальйонів, 
взводів і загонів захисту народу та інших формувань, і не лише тих, 
що брали безпосередню участь у бойових операціях з ліквідації 
диверсійно-терористичних груп фашистської Німеччини, але й 
інших незаконних формувань і груп на території колишнього Союзу 
РСР, до яких радянська влада зараховувало і УПА. Жодних змін у 
це формулювання від початку 1990-х років не вносилося. 

Механізм визнання учасниками бойових дій, а отже – ветера-
нами, вояків формувань, зазначених у Законі «Про правовий статус 
та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ століт-
ті», самим Законом не передбачений. Отже, у практичній площині 
ставлення держави Україна до тих, кого новоухваленим законом 
вона визнає такими, що боролися за її незалежність, не сталося. 
Згадка про те, що держава може надавати соціальні гарантії згада-
ним у законі категоріям осіб, є, судячи з публікацій у пресі, лише 
запізнілим унормуванням уже існуючої у деяких областях України 
практики надання додаткових соціальних гарантій воякам УПА за 
рахунок коштів місцевих бюджетів [13].  

Зміни у практичній площині ставлення держави до тих, кого 
вона визнає тими, що їх зусиллями вона постала, ще теоретично 
можуть відбутися шляхом внесення Верховною Радою змін до 
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Закону «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 
захисту».  

Закони, ухвалені Верховною Радою 9 квітня 2015 року та 
підписані Президентом 15 травня 2015 року справді важливі з 
погляду національної безпеки. Як, врешті, загалом політика 
пам’яті. Важливі і необхідні. Але без змін до Закону «Про статус 
ветеранів» та «Про реабілітацію» оцінювати їх зміст інакше, як 
суто декларативний, складно.  

Коментуючи новоухвалені закони, один з їх ініціаторів – 
директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на 
запитання «За вашою інформацією, скільки ветеранів УПА нині в 
живих лишилися, хто встигне відчути сатисфакцію?» зазначив, що 
відповісти на це питання складно [14]. Скидається на те, що навіть 
статистики щодо цього питання не існує.  

Коли цю статтю вже було подано до друку, в медіа розго-
рівся черговий комеморативний скандал. До Дня Незалежності 
України за ініціативи Адміністрації Президента без поперед-
нього обговорення планувалося поховання у меморіальному 
комплексі «Парк Вічної Слави» останків двох невідомих 
солдатів — воїна-учасника Антитерористичної операції та 
солдата радянської армії. Крім того, при вході до меморіалу 
напис «1941–1945» планували замінити написами «Слава 
Україні!» і «Героям слава!». У нинішньому вигляді парк з  
27-метровим гранітним обеліском невідомому солдату та вічним 
вогнем постав у 1957 році. Заплановане нашвидкуруч перели-
цювання радянської концепції жертовника, основним символом 
якого є невідомий солдат як втілення радянського ставлення до 
людини, на меморіал таким самим знеособленим невідомим 
борцям за незалежність України викликало бурхливу суспільну 
реакцію. Швидко набувши розголосу у соціальних мережах, 
протестна реакція змусила чиновників відмовитися від пере-
лицювання нашвидкуруч «воїнів-визволителів» у «борців за 
незалежність» зі збереженням у концепції її тоталітарної 
основи: ставлення до людини як до «гвинтика» за життя і 
«невідомого» солдата чи там «каналоармійця» після смерті. 
Наслідком стало повідомлення на офіційному сайті офіційного 
представництва Президента про те, що проект меморіалу 
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захисникам незалежності України таки буде винесений на 
публічне обговорення, щоправда, без уточнень – коли та у 
якому формат [15]. Олюднення української історії у комемо-
ративних практиках триває.  
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II. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ 
 

Сергій Римаренко 
 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СТАТУСУ 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

 
У статті досліджуються політико-правові проблеми регла-

ментації прав національних меншин у міжнародному та націо-
нальному праві. Проаналізовані норми міжнародного права щодо 
визначення статусу національних меншин. Здійснено порівняльний 
аналіз законодавства стосовно прав національних меншин. 

Ключові слова: національні меншини, міжнародне право, 
дискримінація 

Sergey Rymarenko. International standards of the status of 
national minorities. The article analyzes the political and legal 
regulation of national minorities rules in international and national 
law. Analyzed international law concerning the determination of the 
status of national minorities. The comparative analysis of legislation on 
minority rights are made.. 

Key words: national minorities, international law, discrimination 
 
Рівність людей незалежно від національної, етнічної, мовної 

чи релігійної належності стала імперативом та цінністю, її 
визнають та поділяють більшість сучасних суспільств і так чи 
інакше практично всі сучасні правові системи. Заборона порушен-
ня рівності проголошується низкою міжнародних актів, а також 
національними конституціями та законами. Але рівність можна 
розуміти по-різному: як рівність прав, рівність можливостей, 
рівність соціальних умов тощо. 

Національний склад України характеризується наявністю 
значної частини населення, яке слід віднести до національних 
меншин. Причому характер абсолютної більшості меншин такий, 
що вони відрізняються від титульної нації перш за все мовою, 
меншою мірою традиційним способом життя, і ще менше – 
релігією. Ця обставина з одного боку, полегшує спільне 
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проживання на одній території, притаманна умовам недиференці-
йованого суспільства, але й ускладнює диференціацію суспільства 
з точки зору національної визначеності і надання національним 
меншинам особливого статусу. 

Для ефективної правової регламентації прав національних 
менших принципово важливо, щоб визначення цього поняття було 
загальновизнаним. Проте спроби знайти таке визначення – 
«національні меншини», – яке задовольнило б усі сторони, до 
цього часу не увінчалося успіхом. Складність проблеми полягає у 
розмаїтті ситуацій, пов’язаних з існуванням «меншин». Усе це 
примушує ще раз розглянути наявні сьогодні підходи до визна-
чення меншин і проблеми, пов’язані з цими визначеннями. 

Дискусії з проблеми визначення поняття «меншина» в спе-
ціальній Підкомісії ООН велися понад 40 років без будь-якого 
позитивного результату. Це пояснювалося неконструктивною 
позицією урядів кількох країн , які були незацікавлені у визнан-
ні та наділенні особливими правами груп на своїй території, і, 
понад те, низка держав вбачала в самому факті визнання таких 
прав загрозу цілісності держави. Робота спеціальної Підкомісії 
Комітету з прав людини ООН розпочалася в зв’язку з підго-
товкою Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права, і на 24-й сесії Підкомісія ухвалила резолюцію, в який 
призначила Спеціального доповідача (ним став Ф. Капоторті) 
для проведення досліджень у цій галузі. У 1972 р. Генеральний 
секретар ООН надіслав ноту країнам-членам з проханням про 
допомогу Спеціальному доповідачу. Як наслідок, 46 країн наді-
слали свою інформацію, і з врахуванням роботи спеціалізованих 
органів ООН та неурядових організації було опубліковано 
понад 76 монографій про стан етнічних, мовних і релігійних 
груп у 76 країнах світу. На їх основі була розроблена попередня 
доповідь, а на 30-й сесії Підкомісія розглянула прикінцеву 
доповідь, яка була опублікована у 1979 р. [1]. 

У цій доповіді значна увага була приділена теоретичним і 
понятійно-термінологічним аспектам використання поняття «мен-
шина» в міжнародно-правовій практиці і аналізу самої дефініції 
«меншина». Спеціальний доповідач наголошував, що мета визна-
чення поняття обмежена і воно мало бути використано в вузьких 
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рамках статті 27 Пакту. Саме визначення було викладено таким 
чином: «По відношенню до іншої частини населення держави це 
менша за чисельністю група, яка не має домінуючого статусу, 
члени якої громадяни цієї держави – мають з етнічної, релігійної 
чи мовної точок зору характеристики, що відрізняються від харак-
теристик іншої частини населення, і виявляють, навіть опосеред-
ковано, почуття солідарності у збереженні своєї культури, своїх 
традицій, релігії чи мови» [1, с. 109–110]. 

Ще одним варіантом визначення поняття «меншина» є текст, 
запропонований Підкомісією ООН, щодо запобігання дискри-
мінації і захисту меншин. Відповідно нього, термін «меншина» 
включає в себе тільки ті недомінуючі групи населення, які мають 
чи бажають зберегти стійкі етнічні, релігійні чи мовні традиції і 
характеристики, що явно відрізняються від тих, які має інше насе-
лення. Такі меншини мають охоплювати кількість людей, достат-
ню для збереження таких традицій і характеристик. І, нарешті, такі 
меншини мають бути лояльними до держави, громадянами якої 
вони є [2]. 

Є ще один варіант визначення, що був представлений 
Підкомісії: «група громадян однієї держави, яка становить чисель-
ну меншість і перебуває у недомінуючому стані в цій державі, яка 
наділена етнічними, релігійними чи мовними характеристиками, 
які є відмінними від тих, які має більшість населення, члени цієї 
групи мають почуття солідарності одного з іншим, мотивовані, 
навіть імпліцитно, колективним бажанням зберігатися як група і 
чиєю метою є досягнення рівності з більшістю фактично і 
юридично» [3]. 

Суттєвої різниці між цими визначеннями немає. І перше, і 
друге обмежує характеристики «меншини», по-перше, громадя-
нами певної країни, а біженці, іноземці, особи без громадянства, 
трудові мігранти не включаються в це поняття. По-друге, обидва 
поняття підкреслюють недомінуючий стан меншини, оскільки для 
домінуючої меншини характерні інші домагання (африканери в 
Південній Африці, наприклад). І, по-третє, ці визначення вводять 
певний кількісний показник меншини. З погляду формальної 
логіки, це 50% (±1).  
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У той же час, практично всі документи міжнародного права не 
містять чіткого, однозначного визначення поняття «меншина», в 
цих документах не фігурують навіть визначення, що наведені 
вище. Це вкрай утруднює їх використання в конкретних випадках 
правового застосування. Понад те, з огляду на наявність величез-
ної кількості груп, щодо яких використовується термін «менши-
на», а також безліч ситуацій, в яких ці групи перебувають, 
розробка універсального визначення навряд чи можлива. До речі, 
подібна ситуація і з визначенням поняття «нація». Можливим 
варіантом може бути розробка не єдиного для всіх типів меншин 
правового поля, Декларацій ООН чи подібних актів, а пакету 
конвенцій, що мають регулювати права різних типів меншин.  

Країни Європейського Союзу, як і сам ЄС в цілому, роблять 
ставку на соціально-політичні аспекти регулювання статусу націо-
нальних меншин. Можна погодитися з М.Молчановим, який 
зазначає, що «Східноєвропейські процеси вказують на той факт, 
що національні меншини – політична, а не статистична група, яка 
може змінювати свій статус залежно від політичної ситуації» [4].  

Європейські концепти меншин усе ж таки не є універсаль-
ними, оскільки уряди держав-членів ЄС мають право визначати 
факт наявності чи відсутності (в правовому сенсі) національних 
меншин, встановлюючи власні суттєві характеристики. В Німеч-
чині, наприклад, до національних меншин належать групи людей, 
які, крім власної ідентичності, що базується на мовних і культур-
них диференціаціях порівняно з більшістю населення, є тради-
ційними резидентами Німеччини і мешкають у традиційно 
встановлених областях [5]. Таким чином, Німеччина не визнає 
наявності меншин, крім національних меншин і етнічних груп, 
члени яких мають німецьке громадянство. Аналогічні положення 
щодо статусу меншин містяться в національному законодавстві 
Люксембургу [6], Польщі [7], Хорватії [8], Швейцарії [9] тощо. 

Спроби виробити універсальну формулу «етнічна меншина» 
робилися неодноразово. Перші спроби були пов’язані ще з 
Римським договором 1950 р. і особливо з ратифікацією Маастрихт-
ського договору 1992 р. [10]. У 1993 р. були розроблені «Копен-
гагенські критерії» [11], критерії членства в ЄС, які мають вико-
нувати всі країни-кандидати на членство в Євросоюзі. Серед 
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базових критеріїв – захист національних меншин, але знову тут 
відсутні чіткі критерії. Понад те, на початку 2000-х років поняття 
«національна меншина» взагалі практично не використовувалося в 
документах ЄС. Оглядач «OSCE Magazine» Л. Држевицький, 
коментуючи процес розробки європейської Конституції 2005 р., 
наголошував, що Рада Європи уникає конкретного згадування «мен-
шин», намагаючись використати загальні формулювання «повага до 
людської гідності», «рівність», «права людини» тощо. Після звину-
вачень європейською громадськістю політики подвійних стандартів, 
з одного боку, національні уряди робили вигляд, що роблять все для 
інтеграції меншин у суспільство, з другого, і далі практикують 
дискримінацію. Після втручання Верховного Комісара ЄС у справах 
національних меншин відповідні положення були включені в 
Конституцію ЄС у 2004 р. Хоча Конституція і не була прийнята, 
основні положення щодо національних меншин були включені до 
Лісабонського договору 2007 р. і інституціалізовані.  

Особи, які належать до національних меншин, реалізують свої 
права в певних організаційно-правових формах, закріплених актах 
законодавств відповідних країн, на терені яких вони мешкають. 
Встановлення форм реалізації прав етнонаціональних відносин у 
конкретній країні залежить від особливостей її правової системи, 
форми правління, державного та адміністративного устрою, істо-
ричних традицій тощо. Порівняльний аналіз практики сучасних дер-
жав свідчить про те, що реалізація прав етнонаціональних меншин 
може здійснюватися у формі національно-культурної автономії, 
регіональної автономії, національного самоврядування, участі в 
роботі органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Як уже зазначалося, є ціла низка міжнародно-правових актів, 
які встановлюють основні, хоча і рамкові критерії правового 
статусу національних меншин, які можна використовувати для 
розвитку національного законодавства. В той же час, ці докумен-
ти, як відомо, проголошують лише загальні підходи, які не можуть 
за визначенням привести до кодифікації законодавства чи при-
наймні сприяти розв’язанню конкретних проблем у національних 
державах. Саме тому кожна національна держава встановлює 
власні характеристики щодо етнічних груп і впроваджує власні 
норми, які регламентують їх статус. 
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Вагомі демократичні традиції в галузі реалізації прав меншин 
має Австрія. Хорвати у Бургенланді, словени, угорці, чехи і 
словаки мають статус «етнічних меншин» в Австрії. Аналогічний 
статус незабаром планується надати етнічній групі ромів. 

Австрійський федеральний закон від 7 липня 1976 р. «Про 
правовий статус національних меншин» визначає їх як «групи 
австрійських громадян, рідною мовою яких є ненімецька мова, які 
мають культурну ідентичність та проживають і мають доміцилій 
на австрійські території» [12]. (Критерій «мати доміцилій» на 
австрійській території вважається виконаним, якщо на території 
Австрії проживало близько трьох поколінь (80–100 років) – С.Р.). 

Закон Австрії про національні меншини складається з шести 
розділів, присвячених, відповідно, загальним положенням, радам 
етнонаціональних меншин, допомозі меншинам, топографічним 
означенням, офіційній мові та заключним положенням. Слід звер-
нути увагу на Раду етнонаціональних меншин. Ця Рада спеціально 
утворюється для консультування федерального уряду і феде-
ральних міністрів у справах етнонаціональних меншин у Відомстві 
Федерального Канцлера [12]. 

Досить цікавим є підхід до визначення поняття «меншина» в 
Угорщині. Серед інших критеріїв виділяється мінімальний термін 
проживання на території Угорщини, необхідний для визнання 
національною меншиною. В Угорщині «національною чи етніч-
ною меншиною вважаються всі етнічні групи, що проживають на 
території Угорської Республіки не менше одного сторіччя, 
становлять меншість серед населення держави, члени яких мають 
угорське громадянство і відрізняються від іншої частини насе-
лення своєю мовою, культурою і традиціями, одночасно 
виявляючи усвідомлення своєї єдності, яке спрямоване на 
збереження всього цього, на захист інтересів своїх общин, що 
історично склалися» [13]. 

Чинне законодавство Угорщини підтримує реалізацію прав 
етнонаціональних меншин. Законом гарантується вільне користу-
вання рідною мовою. Протиправні акти проти національних, 
етнічних, расових груп, так само як і расова дискримінація, пере-
слідуються за законом. Існує понад 20 підзаконних актів, що 
регулюють проблеми розв’язання нагальних потреб меншин. 
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У липні 1993 р. Державні Збори Угорщини прийняли Закон 
«Про права національних та етнічних меншин», який забезпечує 
широке коло як колективних, так і індивідуальних прав для  
13 етнічних груп Угорщини, а парламент може надати такі права 
на прохання тисячі осіб будь-якої іншої етнічної групи країни. 
Закон надає можливість окремим меншинам створювати в районах 
їх компактного проживання органи місцевого самоврядування, 
навчальні заклади будь-якого рівня, регулює фінансові питання. 

У Чеській Республіці під національною меншиною розумі-
ється «спільнота громадян Чеської Республіки, що відрізняється 
від інших громадян, як правило, іншим етнічним походженням, 
мовою, традиціями і культурою, які в кількісному відношенні є 
меншістю і одночасно висловлюють бажання вважатися націо-
нальною меншиною, щоб мати можливість спільно зберігати і 
розвивати свою самобутність, мову і культуру, а також з метою 
представлення і захисту інтересів своєї спільноти, що історично 
склалася» [14]. 

Приблизно аналогічним є законодавство Білорусі та Молдови, 
де однією з основних характеристик є наявність національного 
громадянства. 

У Німеччині існує чітко визначений перелік національних 
меншин, які проживають, як уже зазначалося, на певних обмеже-
них територіях. Законодавство Німеччини є достатньо суворим і, 
підписуючи Європейську Рамкову Конвенцію з захисту націо-
нальних меншин, держава декларувала, що оскільки Конвенція не 
містить чіткого визначення поняття «меншина», положення 
Конвенції будуть застосовуватися тільки до чітко визначених 
категорій. Згідно з німецьким законодавством до національних 
меншин належать дани, лужичани (серби), фрізи, німецькі цигани. 
І якщо федеральна Конституція Німеччини не містить норм про 
захист меншин, то на земельному рівні, там, де проживають 
національні меншини, такі норми існують [15]. На земельному ж 
рівні підтримуються й мови меншин – північно-фрізська, затер-
ландсько-фрізська, серболужська. Необхідно зазначити, що до 
категорії «меншини» у Німеччині не входять так звані «нові 
меншини», тобто групи вихідців з інших країн, які переселилися 
до Німеччини чи з економічних причин, чи як біженці.  
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Польща, як і Німеччина, визнає виключно варіант «списків» 
національних меншин, виділяючи національні меншини – німці, 
вірмени, білоруси, євреї, литовці, словаки, татари, українці, 
росіяни і чехи, і етнічні групи, до яких належать русини, цигани, 
караїми. Як мовна меншина окремо виділяються кашуби [16]. 

Окремо слід зупинитися на досвіді Франції. Конституційна 
Рада Франції не ратифікувала Європейську Хартію регіональних і 
меншинних мов і є єдиною європейською країною, яка не підписала 
Рамкову Конвенцію про захист національних меншин. Приєд-
нуючись до Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права, Франція чітко визначила, що «в світлі статті 3 Конституції 
Французької Республіки уряд Франції декларує, що Стаття 27 не 
застосовується тією мірою, якою вона стосується Республіки» [17]. 
Більше того, у Щорічних доповідях про виконання Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права уряд Франції відзначав: 
«Франція – країна, де немає національних меншин» [18], і 
«конституційні міркування не допускають приєднання Франції до 
міжнародних конвенцій, які визнають меншини як такі і як носії 
колективних прав» [18]. 

Ряд держав надають національним меншинам гарантії їхньої 
участі в державних структурах, тобто резервують для них певну 
частину політичної влади, яку вони можуть використовувати для 
захисту та сприяння своїм інтересам, включаючи збереження влас-
ної культури. Згідно з Конституцією Бельгії, наприклад, кабінет 
має включати рівну кількість франкомовних і фламандськомовних 
міністрів, аби підтримувався паритет і між різномовними дер-
жавними службовцями [19]. Фіджі і Нова Зеландія мають окремі 
списки для різних етнічних груп і визначають квоту місць у 
нижній палаті парламенту для етнонаціональних меншин. Англо-
американський план для Зімбабве передбачав також «спеціально 
обраних членів» Асамблеї, щоб забезпечити «адекватне пред-
ставництво меншин» [20]. 

Цікавий досвід у питаннях захисту прав меншин накопичила 
Канада. «Канадська Хартія прав і свобод» надає нових форм 
такого захисту, створила численні можливості для суттєвого 
контролю за діями державних органів та посадових осіб, зокрема у 
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сфері, що стосується меншин, а також зафіксувала два головні 
принципи: «рівності умов» [21]. 

Аналіз чинних міжнародно-правових актів дозволяє окрес-
лити основні стандарти прав національних меншин, визначивши 
серед них передусім такі: право на збереження своєї ідентичності, 
мовні права, освітні права, культурні права. Щодо критеріїв чи 
визначальних характеристик стосовно національних меншин, то, 
як ми бачимо, національні законодавства в принципі йдуть у руслі 
визначення, запропонованого ще Ф. Капоторті. Що ж стосується 
механізмів захисту національних меншин, то вони відрізняються в 
різних країнах. У той же час існує проблема з підтримкою та 
захистом національних меншин, які не підпадають під терито-
ріальні ознаки. 

Необхідно підкреслити, що світове співтовариство до цього 
часу не має «hard» («твердого») акту про захист меншин, який був 
би обов’язковим для всіх країн. Існують лише так звані рамкові 
конвенції і конвенції багатосторонні. Наприклад, у «Міжнарод-
ному пакті про громадянські і політичні права» (1966 р.), Ст.27, 
зазначається, що «в тих країнах, де існують етнічні, релігійні та 
мовні меншини, особам, що належать до таких меншин, не може 
бути відмовлено в праві спільно з іншими членами тієї самої групи 
користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію, а 
також користуватися рідною мовою» [22]. Зрозуміло, що ця стаття, 
як, до речі, й інші, є скоріше декларацією, оскільки для її 
використання держави мають виробити конкретні правові та 
адміністративні засоби та механізми здійснення прав, які зазначені 
у Ст. 27. Саме декларативність цієї статті «Пакту про громадянські 
і політичні права» зумовила неспроможність розв’язати всі супе-
речності, які виникають і будуть виникати у процесі здійснення 
прав національних меншин. Разом з тим очевидно, що вимоги 
меншин захистити свої права викликані намаганням зберегти себе 
як етнічну групу, що має специфічну культуру, і відтворити себе 
як окрему соціальну спільноту. Обсяг цих вимог часто буває 
значно ширшим, ніж просте дотримування недискримінації чи 
рівності перед законом, він охоплює і проблеми мови, освіти, 
культурних інститутів і часто проблеми самоуправління і політич-
ної автономії. Крок уперед у захисті прав національних меншин 
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був зроблений в «Європейській конвенції з захисту прав людини і 
основних свобод», де було зазначено, що права і свободи забезпе-
чуються «без дискримінації за будь-якими ознаками, в тому числі і 
щодо належності до національних меншин» (Ст.14) [23]. У 
прийнятій в 1995 р. «Рамковій конвенції з захисту національних 
меншин» акцент робиться на захист прав осіб, що належать до 
меншин і які реалізують своє права як індивідуально, так і разом з 
іншими (Ст.3) [24].  

Порівняно з іншими міжнародно-правовими актами, що регу-
люють права національних меншин, Рамкова конвенція містить 
нові важливі положення. По-перше, країни учасники Конвенції 
зобов’язуються захищати меншини від будь-якої діяльності, що 
загрожує їх існуванню, вживають спеціальних заходів на користь 
меншин задля сприяння рівності між ними і іншим населенням 
країни. Конвенція встановлює право меншин на захист від 
недобровільної асиміляції. У випадку ж, коли чисельний склад 
національної меншини досягає суттєвих відсотків (точний рівень 
яких не встановлюється), населення регіону або країни в цілому, її 
члени мають право користуватися рідною мовою в політичному, 
адміністративному та правовому житті регіону чи країни. Дер-
жави, згідно з Конвенцією, мають утримуватися від проведення чи 
підтримки політики, що веде до асиміляції меншин чи змінення 
пропорції населення регіону, де мешкають меншини. Конвенція 
закріплює також право меншин на встановлення та розвиток 
вільного транскордонного співробітництва, і держави мають 
сприяти встановленню таких транскордонних контактів.  

У свою чергу, і що є надзвичайно важливим, з нашого 
погляду, особи, що належать до національних меншин, зобов’язані 
дотримуватися національного законодавства, поважати права осіб 
титульної нації чи осіб, що належать до інших національних 
меншин. 

У той же час, попри всі новели Конвенції і намагання Ради 
Європи закріпити політичні зобов’язання, які були прийняті в 
рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Конвенція 
містить таку кількість застережень, що практично зводяться 
нанівець усі передбачені в ній права національних меншин. 
Додомо до цього проблему позитивної дискримінації, яка все 
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частіше використовується задля отримання національними менши-
нами певних преференцій, порівняно з іншими меншинам чи 
навіть з титульною нацією. 

Дискримінація за національною, мовною чи релігійною озна-
кою в сенсі несправедливого поводження з особами, що належать 
до певних меншин, що призводить до їх нерівності, залишається 
одним з підходів до розуміння проблем рівності, і при цьому 
дискримінація також інтерпретується не зовсім однаково у різних 
правових системах і міжнародних договорах. Крім того, практич-
ний досвід боротьби за рівність надзвичайно різноманітний і 
відрізняється від країни до країни. 

Юридично, всі цивілізовані країни, в тому числі і Україна, 
зобов’язані виконувати свої Конституції і міжнародні зобов’язання, 
які гарантують рівні права, заборону дискримінації для усіх 
громадян незалежно від їх етнічного походження, релігії чи мови. З 
політичної точки зору, всі уряди змушені діяти так, щоб консолі-
дувати своє багатонаціональне населення і уникати конфліктів. Цих 
цілей можна досягнути, якщо політика держави буде сприйматися 
населенням як справедлива і легітимна, а задля цього необхідно, 
щоб декларації про рівність були наповнені реальним змістом. 

У рамках політики добросусідства та Східного Партнерства 
Європейський Союз активно пропагує у цих країнах цінності 
демократії, відкритого суспільства та верховенства права, а також 
власні стандарти недискримінації та підходи Ради Європи та 
ОБСЄ щодо захисту національних меншин. При цьому пропо-
новані європейські підходи мають загальний, рамковий характер і 
потребують адаптації до конкретних умов конкретних країн. 
Практика застосування європейських норм про недискримінацію 
та захист меншин у країнах-членах ЄС і в країнах Східного 
Партнерства залишається складною і багато в чому суперечливою. 
Україна, як і інші країни Східного Партнерства, має власний – 
позитивний і негативний досвід розв’язання проблем, пов’язаних з 
порушенням рівності і регулюванням міжетнічних відносин. 

Зокрема, Україна, як і багато каїн-партнерів Євросоюзу і 
майже всі країни-члени ЄС, прийняла закони про протидію 
дискримінації і почала їх застосовувати на практиці. Як свідчить 
досвід усіх країн Центральної та Східної Європи, попит на норми 
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законодавства про рівність (у тому числі норми спеціальних 
антидискримінаційних законів), що стосуються рівності окремих 
осіб, що належать до національних меншин, у таких галузях, як 
працевлаштування та трудові відносини, доступ до товарів та 
послуг, освіти, охорони здоров’я тощо, є досить низьким, і ці 
норми не завжди ефективні, коли йдеться про рівність за етнічною 
ознакою. Причини цього різні і до кінця не вивчені. Важливо 
зрозуміти, які можливості застосування норм про заборону 
порушення індивідуальної рівності і чим їх можна доповнити для 
забезпечення рівності за етнічною ознакою. При цьому важливо 
пам’ятати, що закони самі по собі не працюють, і навіть найкраще 
законодавство про меншини не веде автоматично до забезпечення 
реальної рівності для членів цих меншин, особливо коли йдеться 
про уразливі меншини, включаючи новітні українські реалії – 
внутрішньо переміщених осіб.  

Для ефективної реалізації навіть наявних норм захисту прав 
національних меншин (і подальшого їх вдосконалення) необхідно 
відповісти на цілу низьку запитань: які проблеми викликають 
суспільний інтерес і призводять до незадоволення і дій? Які 
механізми мають працювати? Які можливості надають між-
народні та національні інструменти захисту меншин? У чому 
полягає баланс між соціальною рівністю осіб та збереженням 
групової ідентичності? Чи може зосередження уваги на мові, 
ворожнечі і конфліктах відвернути увагу громадськості від 
дискримінації/нерівності як такої? Як мають працювати 
антидискримінаційні закони, щоб бути дійсно корисними для 
меншин, а також які правові і політичні інструменти можуть бути 
використані? Відповідь на ці питання є надзвичайно важливими 
для наповнення реальним змістом вітчизняного законодавства 
щодо національних меншин, а також для вироблення реальних 
механізмів його імплементації. 

Зрозуміло, що інтеграційні процеси на європейському конти-
ненті позитивно впливають на ефективність документів, що 
приймаються і стимулюють подальший розвиток міжнародних і 
національних норм щодо статусу меншин, меншинних мов та 
культур. У той же час, національні держави повинні ретельно 
узгоджувати своє законодавство з міжнародними нормами, 
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оскільки декларації, конвенції, хартії за своєю природою є зде-
більшого загальними, рекомендаційними документами, а націо-
нальне законодавство має відображати саме національні реалії і 
виходити з інтересів усіх національних груп, що мешкають на 
території держави.  
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Сергій Білошицький 
 

СУЧАСНА МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ  
ЯК ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА ТА ОБ’ЄКТ 

ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
 

У статті розглядаються політичні наслідки та детер-
мінанти сучасної міжнародної міграції. Зазначається, що 
міграційні процеси в сучасному глобалізованому світі перетво-
рюються зі спонтанного процесу на сферу геополітичного, 
геоекономічного та геокультурного управління. Робиться 
висновок, що для дослідження цього феномену необхідно 
створити цілісну спеціальну політологічну теорію (політологію 
міграції), предметом якої може виступати політична свідо-
мість і поведінка мігранта в конкретному історико-культур-
ному та соціально-економічному середовищі, що сприяють 
становленню (трансформації) різних суспільно-політичних 
структур та інститутів. 
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Ключові слова: міжнародна міграція населення, соціокуль-
турні трансформації, політична адаптація, мультикультуралізм, 
політологія міграції. 

Biloshitskiy Sergiy. Present-day international migration as a 
political problem and an object of the political science.  

The article deals with political consequences and determinants of 
present-day international migration. It is noted that migration 
processes in the globalized world are turning from a spontaneous 
process into a sphere of geopolitical, geoeconomic and geocultural 
management. The conclusion is made that for investigating this 
phenomenon it is necessary to create a special politological theory 
(politology of migration, political science of migration) the objects of 
which can be migrant’s political consciousness and behavior in a 
definite historic-cultural and socio-economic environment that 
contribute to the formation (transformation) of various societal-
political structures and institutes.  

Key words: international migration of population, sociocultural 
transformations, political adaptation, multiculturalism, politology of 
migration (political science of migration). 

 
У сучасному світі міжнародна міграція стає однією з 

найпотужніших рушійних сил, яка формує не лише контури 
глобальної економіки і політики, але й соціокультурний ландшафт 
майбутнього. З одного боку, міграційні процеси є результатом 
вступу окремих суспільств і національних економік у глобальні 
відносини, з іншого – вони можуть розглядатися як фактори подаль-
ших соціальних перетворень у країнах, що приймають мігрантів, і у 
країнах їх виїзду. Причому динаміка міграційних процесів свідчить, 
що найближчими десятиліттями рухливість населення збільшува-
тиметься в обсягах, ставатиме дедалі різноманітнішою у своїх 
соціальних і культурних характеристиках.  

Відповідно, значно зростає потреба в багатоаспектному 
пізнанні механізмів і тенденцій міграції, що зумовлює підвищення 
інтересу до цієї проблеми представників багатьох галузей науково-
го знання. Уже сьогодні проблеми міжнародної міграції вивчають 
економісти, демографи, географи, історики, політологи, право-
знавці, соціальні антропологи й психологи, однак у подальшому 
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можна припустити посилення уваги до цих досліджень і з боку 
інших фахівців (зокрема, педагогів, філософів, філологів і т. д.) 

Більшість таких досліджень поки не мають міждисциплі-
нарного характеру, що стримує розвиток формування адекватної 
комплексної теорії міжнародної міграції, здатної враховувати 
максимум обставин цього складного соціального явища.  

У кожної наукової дисципліни є власний перелік питань, 
гіпотез і підходів, які властиві для цієї галузі знання або яким вона 
віддає перевагу. Так, В. Іонцев виділяє 17 основних наукових 
підходів до вивчення міграції, що містять 45 наукових напрямів, 
теорій, концепцій. Примітно, що основна їх частина – 15 припадає 
на економічний підхід, 5 – на соціологічний, 4 – на власне мігра-
ційний, 3 – на демографічний, по 2 – на історичний, топологічний, 
політичний. Інші представлені специфічними напрямами тих чи 
інших наук [1, с. 12]. 

Таким чином, незважаючи на те, що між різними науковими 
дисциплінами вже відбувається досить інтенсивний обмін ідеями, 
міждисциплінарні дослідження феномену міжнародної міграції ще 
не набули належного розвитку. Безперечно, подальший науковий 
аналіз міграції вимагає комплексного підходу.  

Проблемам теорії та методології дослідження міграційних 
процесів за останні 130 років присвячено значний обсяг наукової 
літератури. Так, загальнотеоретичні підходи до дослідження 
соціального феномену міграції населення були закладені ще 
наприкінці XIX ст. англійським ученим Е. Равенштейном, котрий 
сформулював одинадцять міграційних законів, низка з яких 
стосувалася феномену міжнародної міграції. Зокрема, дослідник 
стверджував, що головні причини міграції – економічні. На його 
думку, мігрантів, що переселяються на більші відстані, 
притягують до себе центри промисловості й торгівлі, а обсяг 
міграції збільшується пропорційно розвитку промисловості, 
торгівлі та транспорту. 

Міграція, відзначав учений, здійснюється крок за кроком у 
напрямі абсорбації або дисперсії. У першому випадку люди, 
охоплені зростанням найближчих промислових і торгових центрів, 
мігрують у них, а їхнє місце займають переселенці з більш віддале-
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них місць, і так доти, поки фактори, що притягують, не слабшають. 
У другому випадку має місце зворотний процес [2, с. 4]. 

Наступною важливою віхою у питаннях вивчення природи 
міжнародної міграції стали напрацювання американського соціо-
лога С. Стоуффера, який вийшов за рамки суто економічної інтер-
претації мотивів міграційних процесів. 

У 1940 р. у своїй праці «Теорія взаємодії рухливості та 
відстані» він стверджував, що кількість людей, яка переміщається 
на певну відстань, прямо пропорційна перспективам, що відкри-
ваються, і зворотно пропорційна кількості виштовхуючих факторів. 
Частина цих факторів має неекономічний характер. Це – особли-
вості місцевого законодавства, недостатня поінформованість 
мігранта, негативне ставлення місцевого населення й т. п. 

Інтегрував і значно розширив теоретичні підходи Е. Равен-
штейна та С. Стоуффера американський соціолог Е. Лі, який у 
1966 р. у статті «Теорія міграції» конкретизував фактори мігра-
ційних процесів. 

Учений виявив, що з місцем прибуття і вибуття незмінно 
пов’язані дві групи чинників, що впливають на мігранта – пози-
тивні та негативні (наприклад, бажання жити поруч із родичами 
або труднощі, з якими має зіштовхнутися мігрант під час пере-
їзду). Обставини, що впливають на мігранта, можуть бути числен-
ними та різнорідними (доходи і видатки на новому місці, мовні 
особливості, ментальна сумісність, релігійна ситуація й т. п.). 
Будучи незначною перешкодою для одних мігрантів, вони можуть 
бути непереборними перешкодами для інших. 

Міграційна модель Е. Лі враховує всі обставини, що впли-
вають на мігранта (економічні, політичні, соціальні, культурні, 
природні). Для вченого міграція є балансом, який враховує усі 
фактори, що притягують та виштовхують його у стосунках з новим 
соціальним середовищем.  

Соціологу вдалося привернути увагу наукової громадськості 
до необхідності враховувати широкий соціальний контекст детер-
мінант міграційних процесів – від економічних до соціокультур-
них, політичних і соціально-психологічних. Такий підхід значно 
збагатив уявлення дослідників про механізми міграційної 



0  

 146 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

поведінки та знайшов своє відображення в становленні сучасних 
теорій міграції [3, с. 41–42].  

Проте варто погодитися з Т. Юдіною, яка зазначає, що в 
сучасних умовах назріла гостра потреба зрушення в дослідженнях 
від опису економічних і демографічних характеристик мігрантів 
до більш глибокого пояснення масштабів, напрямів, складу 
міграційних потоків, а також чинників, що визначають мотивації 
рішень мігрантів про переміщення та вибір місця призначення. 
Необхідний перехід від простого опису соціально-економічної 
адаптації мігрантів у країнах в’їзду до всебічного дослідження 
форм і шляхів їхньої соціокультурної інтеграції з місцевим насе-
ленням і можливих наслідків цього процесу для суспільства, 
особливо для зміни його структури й динаміки соціальних 
відносин. Іншими словами, назріла необхідність переходу від 
простого опису стадій міграційного процесу до поглибленого і 
комплексного пізнання їх сутності, розкриття закономірностей і 
механізмів, їх моделювання, діагностики та прогнозування і на цій 
базі – прийняття адекватної міграційної політики [4, с. 105]. 

Останнім часом дедалі більше уваги фахівці приділяють поза-
економічним наслідкам міграції. Цілком очевидно, що переселення 
народів супроводжується деякими особливими явищами, пов’яза-
ними із зіткненням та дифузією різних культур, релігійних і 
національних традицій, які дестабілізують приймаючі суспільства. 
Крім цього, люди, мігруючи, згодом утворюють міграційні мережі, 
які пов’язують мігрантів як з метрополією, так і з первісною 
батьківщиною. Все це надає проблемі потужного політичного 
звучання. Процес перенесення акцентів з економічної доцільності 
міграції на політичні наслідки відомий російський соціолог  
І. Бестужев-Лада описує доволі саркастично: «До пори до часу 
мігранти задовольняються долею батраків на найнепрестижніших, 
найбільш низькооплачуваних робочих місцях. А потім починають, 
природно, висувати претензії на рівноправність. А за рівно-
правністю в економіці йде рівноправність у культурі… нарешті, у 
політиці – кому командувати, кому підкорятися. Це дуже стара 
історія, і завжди з трагічним кінцем для тубільців» [5, с. 144]. 

 На думку М. Кубанека, в сучасній Європі імміграція поро-
дила низку нових лобістських груп і набула власної прискореної 
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динаміки. Основною рушійною силою цієї імміграції в останні 
десятиліття, відзначає він, стають не економічні, а політичні, 
ідейні, релігійні та психологічні інтереси різних сил усередині 
самої Європи, які розглядають імміграцію як можливість 
просувати свої інтереси та устремління, котрі попередній склад 
населення не дозволяв їм реалізувати [6]. 

Як зазначає Б. Шапталов, проведенню об’єктивних досліджень 
у цьому напрямі заважає низка факторів методологічного характеру. 
Західні суспільствознавці, які займаються міграційними процесами, 
як правило, не йдуть далі констатації очевидних явищ – 
«збільшення напливу людей зі слаборозвинених країн і поступового 
наростання міжетнічної напруженості в толерантних країнах 
демократичного Заходу». Тільки виникнення цієї напруженості 
вони пов’язують з «несвідомістю» окремих громадян і організацій, 
непродуманими висловленнями окремих ЗМІ та, відповідно, 
фобіями з приводу мігрантів. У той же час, ґрунтуючись на вивченні 
життя останніх, дослідники змушені заявляти про небезпеку для 
сторони, що приймає населення, деяких явищ в іммігрантському 
середовищі, але вимоги політкоректності відразу змушують їх деза-
вуювати свої побоювання та говорити про необхідність формування 
позитивного ставлення корінного населення до імміграційного 
потоку. Ця суперечність, на думку філософа, викликана тим, що 
вчені не бачать різниці між міграцією (пересуванням людей між 
країнами в пошуках сезонних заробітків, еміграцією з метою вкорі-
нення в середовище титульної націй) і колонізацією (укорінення 
нових народів на чужих територіях зі збереженням не лише своєї 
самобутності, але й міцних зв’язків з батьківщиною). Змішуючи 
обидва принципово відмінні процеси в одну купу, такі вчені не 
можуть зрозуміти причин виникнення міжетнічної напруженості. 

 На переконання самого Б. Шапталова, трудова міграція в 
західний світ давно переросла першу фазу і веде до «формування 
сегрегованого суспільства за національно-етнічною ознакою». 
Поява етнічного протистояння пов’язана вже не з сезонною 
трудовою міграцією, а, скоріше, з колонізацією. «Усвідомити цей 
факт заважає стереотип, що колонізацією можуть займатися лише 
європейці, а народи Азії й Африки повинні перебувати в пасивній 
статиці. Так було, виходить, так має бути й надалі. Але часи 
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можуть змінюватися, і настав час зрозуміти, що тепер саме Європа 
і Північна Америка стали об’єктами колонізації» [7, с. 354–355]. 
Красномовним прикладом ефективності міграційної колонізації 
може служити ситуація, що склалася навколо Косово, де вперше в 
післявоєнній Європі були «апробовані» три етапи етнічного 
конфлікту – міграція, колонізація, окупація. У результаті виникла 
«нова нація», за якою міжнародне співтовариство визнало право на 
суверенітет і перекроювання державних кордонів [7, с. 359]. 

 Незважаючи на існуючі рамки політкоректності, зростає 
чисельність голосів, що висловлюють занепокоєння з приводу 
наслідків сучасної міграційної політики для західної цивілізації. 
Так, відомий американський соціолог Е. Валлерстайн вважає за 
неможливе припинити потік масової незаконної міграції з Півдня 
на Північ політичними заходами. Скоріше навпаки, він очікує, що 
до 2025 р. переселенці з Півдня в країни Півночі цілком зможуть 
становити від 30% до 50% населення. У такій ситуації, на його 
думку, існує висока ймовірність того, що Північ здійснить спробу 
не надавати вихідцям з Півдня виборчих прав, а «це означало б, 
що через двісті років після початку процесу інтеграції робітничого 
класу на Півночі ми повернулися назад до того становища, яке 
існувало на початку XIX століття, коли більша частина нижчої 
страти трудящих була позбавлена основних політичних прав. 
Такий підхід безперечно не є кращим рецептом для збереження 
соціального миру» [8, с. 27]. 

Надзвичайну стурбованість наслідками міграційної політики 
висловлює С. Гантінгтон. Він відзначає такі негативні риси цього 
процесу: 1. Міграція стає процесом, схильним до самонаростання 
(«міграційний потік, одного разу почавшись, збільшує свою 
швидкість… Мігранти дають можливість мігрувати своїм друзям і 
знайомим, надаючи їм інформацією про те, як мігрувати, кошти 
для полегшення переїзду, а також допомогу в пошуках роботи та 
житла»). 2. Нові іммігранти приїжджають в основному з незахід-
них суспільств (для Німеччини актуальна міграція з Туреччини, 
для Франції – з мусульманської Африки, для США – з Азії та 
Латинської Америки). 3. Серед мігрантів рівень народжуваності 
значно вищий, ніж у представників титульних націй, і саме вони 
забезпечать майбутнє зростання населення в західних країнах.  
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4. Іммігранти створюють свої земляцькі (національні, релігійні) 
громади, які не інтегруються в культури приймаючих суспільств. 
5. У жителів Заходу прогресують фобії відносно мігрантів. Ці 
фобії проявляються в актах насильства проти іммігрантських 
громад і окремих осіб. 6. На Заході (особливо в Європі) з’явилися 
праворадикальні антиімміграційні партії, а провідні центристські 
сили починають переймати їх риторику та впроваджувати в життя 
запропоновані ними заходи [9, с. 309–313]. 

Занепокоєння виявляє і Зб. Бжезінський. Його бачення 
ситуації можна висловити такими тезами: 1. Західна Європа, США 
та Японія не зможуть дозволити собі зупинити імміграцію пере-
важно через дефіцит робочих рук, частково – через прогресуюче й 
прискорене глобальне старіння. Старіння титульного населення 
Заходу може зрушити співвідношення соціально залежної старшої 
групи до небезпечної у фінансовому плані риски, призведе в 
невіддаленому майбутньому до різкого зростання громадського 
боргу й навіть до дефолтів країн. 2. Міграція починає змінювати 
соціально-культурну структуру Заходу. У багатьох європейських 
державах виникли вогнища політичної і соціальної напруженості, 
а антиіммігрантські рухи почали набувати сили. 3. Спочатку 
Євросоюз, а потім, можливо, й США будуть змушені відродити 
практику комплектування збройних сил з-поміж мігрантів-
найманців. 4. Найпотужніші етнічні лобі – єврейське, кубинське, 
грецьке та вірменське – вже сьогодні реально впливають на 
зовнішню політику західних країн. 5. Європейська складова 
загального загалу західного населення стрімко скорочується, у той 
час як латиноамериканська й азіатська складові, для яких харак-
терні більш високий рівень народжуваності та імміграції, 
зростають. Рано чи пізно у всіх західних країнах певні расові або 
етнічні меншини зможуть посісти домінуюче становище в системі 
влади [10, с. 219–220, 245–246].  

Російський соціолог В. Іноземцев зосереджує увагу експерт-
ного середовища на тому, що ніколи в історії не спостерігалося 
настільки масштабного ненасильницького впливу на існуючі 
соціокультурні спільноти, як вплив потужних міграційних потоків, 
який сьогодні має місце в межах західного світу. Якщо потоки 
кінця XIX – початку XX ст. переміщали по всьому світу 
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представників європейської цивілізації, то тепер ми спостерігаємо 
якісно іншу ситуацію. По-перше, серед десяти країн, вихідці з яких 
становлять найбільшу частку іммігрантів у США, немає жодної 
європейської держави та жодної країни, що має тривалу 
демократичну традицію. По-друге, в США і Європі відроджується 
практика функціонування сегрегованих суспільств. «Середньо-
статистичні» білі громадяни прагнуть жити серед білих, а мігранти 
вирушають у ті регіони, де максимальний вплив їхніх спів-
вітчизників [11, с. XXXV–XXXVI]. 

Згадані вище вчені висловлюють занепокоєння не стільки 
самими міграційними процесами, скільки їх наслідками в 
соціокультурній і політичній сферах, пов’язаними з небажанням 
мігрантів освоювати базові цінності приймаючих західних 
суспільств. Таке явище, яке раніше усіляко присікалося захід-
ними державами, з другої половини ХХ ст. стало домінуючою 
тенденцією у взаєминах суспільств-реципієнтів та прибуваючих 
мігрантів.  

Дійсно, останніми десятиліттями практично всі провідні 
західні країни перейшли до асиміляційно-імміграційної моделі, яка 
дістала назву «миска салату» або «мультикультуралізм». Ця 
модель передбачає майже повну і повсюдну відмову від політики 
асиміляції (принаймні від її явних форм). Замість формування 
«великої нації», відбувається процес ствердження «множинних» 
лояльностей; «сакралізації «різноманітності» – походження, 
культур, рас» [12, с. 131]. Ф. Фукуяма наголошує, що всі розвинені 
країни приречені розвиватися у бік створення мультикультурного 
суспільства. Однак, зазначає він, «населення розвинених країн, 
прихильне своїм історичним цінностям, важко сприймає ідею 
створення такого суспільства». У ситуації, що складається, вважає 
вчений, західне суспільство повинне звикнутися з цією тенден-
цією, європейцям доведеться навчитися миритися з низкою «огид-
них» проявів мультикультуралізму американського зразка [13]. 

У свою чергу, С. Гантінгтон констатує, що легалізація 
мультикультуралізму призвела до перетворення суспільств на 
арену співіснування декількох етносів-антиподів, а спроби 
демократичних держав згладити протиріччя, проводячи курс на 
«позитивну дискримінацію» з квотами, встановленими для чорної 
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меншості та надалі для іспаномовної меншості для того, щоб 
добитися особливого поводження та специфічних вигід, «парадок-
сальним чином знову узаконили поняття етносу, раси, саме те, що 
ці закони прагнули усунути» [14]. Сам мислитель виступає за 
відмову Заходу від курсу на мультикультуралізм, заявляючи: 
«Фундаментальні цінності США не повинні бути змиті хвилею 
імміграції, яка відкидає кредо, що виникло в англо-протестант-
ській культурі, в основу якого покладено англійську мову, 
протестантизм, індивідуалізм, трудову мораль і віру в те, що люди 
здатні побудувати рай на землі» [Цит. за: 15].  

На відміну від С. Гантінгтона, низка аналітиків, що визнають 
існування загрози для ліберальної демократії з боку не бажаючої 
асимілюватися міграції, демонструють абсолютну розгубленість у 
сфері вироблення конструктивних політичних пропозицій. Так, 
американський політолог А. Бейхман стверджує, що сучасний світ 
породив емігрантів нового типу, які сповнені рішучості зруйну-
вати чотири демократичні держави – Америку, Британію, Канаду 
та Іспанію, що представляють західну цивілізацію. Продовження 
цієї міграційної політики, впевнений учений, призведе до демон-
тажу демократичного режиму «знизу», а введення примусової 
соціалізації громадян означатиме переродження демократії 
«зверху» [16].  

Таким чином, виявивши не лише несприятливі демографічні 
тенденції, що загрожують західному світу, а й цілу низку 
негативних наслідків для західної цивілізації з боку міграційних 
потоків, справедливо задатися питанням: «Які сили на Заході та 
внаслідок яких мотивів зацікавлені у продовженні процесів, 
настільки руйнівних для базових цінностей західного світу – 
батьківщини ліберальної демократії?» 

Очевидно, що в першу чергу експерти називають економічні 
причини і констатують, що в трудовій міграції зацікавлені суб’єкти 
економічної діяльності та держави, що підтримують зусилля 
підприємців. Однак у цьому процесі існує й значна політична 
компонента, яка обговорюється в набагато менших обсягах. Так,  
В. Іноземцев і О. Кузнєцова відзначають «явне небажання амери-
канської еліти ініціювати будь-яке суспільне обговорення цієї 
проблеми або пошук історичних чи культурних аргументів для 
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доказу її надуманості» [17, с. 34]. П. Б’юкенен констатує, що 
всупереч волі більшості американців, які виступають за припинення 
як нелегальної, так і легальної імміграції, правлячі еліти «соромливо 
відводять погляди – або вітають вторгнення» [18, с. 13].  

Як зазначає американський соціолог В. Хенсон, правляча еліта 
в останні двадцять років замість серйозного діалогу із суспільством 
про проблеми, пов’язані з міграцією, воліє проводити потужну 
кампанію ідеологічної обробки населення, вкидаючи тезу про 
особливу долю «постіндустріальної» Америки. Мета цього проми-
вання мізків – переконати суспільство в тому, що традиційні 
сектори економіки віддаляються у минуле, праця в них – доля 
іноземців, а місія справжніх американців – здійснювати соціальне 
управління: «Нехай мігранти готовлять нам обіди та міняють 
пелюшки нашим дітям, звільнивши нам руки для важливіших 
занять – судових позовів, гри на біржі та екологічного моніторингу. 
Китайці забезпечать нас усім необхідним для повсякденного життя 
– від взуття до телефонів. Якісними технологічними товарами – 
машинами та відеокамерами – займуться японці. А африканці, 
араби, іранці, росіяни і венесуельці нехай качають для нас нафту, 
псуючи власну екологію… Навіть продовольство, без якого ніяк не 
обійтися, нам поставлятимуть Мексика та Південна Америка». Як 
наслідок, формується покоління «рафінованих» американців, які 
займають конформістську позицію стосовно міграційних проблем і 
цивілізаційних конфліктів [19]. 

При цьому у більшості експертів не викликає сумніву той 
факт, що самі по собі міграційні процеси в сучасному глобалізова-
ному світі мають лише мінімальною мірою спонтанний характер, а 
в основному є сферою геополітичного, геоекономічного та гео-
культурного управління [20, с. 476]. Висловлюються думки про те, 
що таке управління потребує вдосконалення [21]. Однак питання 
про персоніфікацію суб’єктів управління глобальними міграцій-
ними потоками залишається одним із найменш розроблених і 
висвітлених сучасною суспільною наукою. 

Низка дослідників вважають, що імміграцію підтримують ті 
політичні сили, які за її рахунок розширюють свій політичний 
вплив. Наприклад, російський соціолог В. Штепа наполягає на 
тому, що представники лівих політичних сил активно під-
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хльостували імміграцію з країн третього світу на Захід, ставлячи 
перед собою такі завдання: 1. Одержання прив’язаного до них 
електорату, людей, які приречені голосувати за трудові або соціал-
демократичні партії. 2. Нав’язування корінному населенню 
комплексу провини перед мігрантами. 3. Поступова трансформація 
світу в одну велику державу, що відповідає марксистській інтер-
націоналістській ідеології [22, с. 113]. 

На думку Б. Кагарлицького, у посиленні міграційних процесів 
зацікавлені не ліві, а їхні ідеологічні опоненти – неоліберали. Він 
стверджує, що заохочення міграції явно стало частиною загальної 
неоліберальної стратегії, спрямованої на підрив робітничого руху 
та зміну співвідношення сил у суспільстві. Класове протистояння 
повинно було замінитися етнічними конфліктами, які (на відміну 
від протиборства праці та капіталу) не мають вирішення. Солідар-
ність трудящих повинна була замінитися роз’єднаністю знедо-
лених «множин» [23, с. 85]. 

П. Б’юкенен обвинувачує в підхльостуванні міграції Демокра-
тичну партію США, яка, на його думку, розглядає мігрантів як 
свою електоральну базу. Саме завдяки діяльності демократів у 
США було проведено кілька амністій для нелегальних іммігрантів, 
а також значно лібералізовано міграційне законодавство. Як 
наслідок, у 90-х роках латиноамериканці та афроамериканці 
становили більше 70 млн чоловік, а 11 із 12 афроамериканців і 2 із 
3 латиноамериканців, за даними соціологічних досліджень, 
стабільно підтримували на виборах кандидатів від Демократичної 
партії [24, с. 192]. В остаточному підсумку перемоги на прези-
дентських виборах Б. Клінтона та Б. Обами стали можливими 
внаслідок радикальної зміни етнічного складу країни. 

Останнім часом стало модним підозрювати в нагнітанні 
міграційних пристрастей консервативні та праворадикальні сили, 
котрим на тлі міжцивілізаційних протистоянь вдається мобілі-
зувати під свої прапори патріотичний електорат. Європа вже 
зіштовхнулася з реакційними антиімміграційними рухами, такими 
як Національний Фронт у Франції, блок «Влаамс» і партія «Фла-
мандський інтерес» у Бельгії, «Ліга Ломбарда» і Національний 
альянс в Італії, Партія Свободи в Австрії, Національний фронт 
Валлонії, партія «Лист» у Нідерландах, Народна партія Данії, 
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Народна партія Швейцарії, норвезька Партія прогресу, Демокра-
тична партія Швеції, партія «Атака» у Болгарії, «Партія незалеж-
ності Великобританії», партія «Велика Румунія» та ін. [25]. 

Однак, погоджуючись із тим, що низка політичних сил на 
тактичному рівні може мати певні зиски від міграційних процесів, 
важко погодитися з тим, що саме ці сили є локомотивами процесу 
глобального переселення народів. Наявність певної зацікавленості 
в міграційних процесах з боку практично всього спектра полі-
тичних сил (лівих, ліберальних, демократичних, консервативних і 
ультраправих) швидше свідчить про те, що суб’єкти глобального 
управління міграційними процесами знаходяться над політичними 
системами суспільств. І в цьому разі варто з великою увагою 
поставитися до теорії російського соціолога О. Зінов’єва, який 
пояснює такий феномен активністю глобального надсуспільства. 

На його думку, на Заході штучно нагнітаються пристрасті з 
приводу демографічної кризи євроатлантичної цивілізації та 
наводнення західного світу представниками інших культур. 
Методологічною основою цієї кампанії виступають роботи  
С. Гантінгтона й П. Б’юкенена, в яких аналіз ситуації, що склалася, 
має поверховий і некоректний характер. По-перше, у цих дослід-
женнях здійснюється підміна абсолютних величин відносними. 
Автори фокусують увагу на скороченні відсотка представників 
західного світу у загалі людства, «не зазначаючи, що абсолютна їх 
кількість є цілком достатньою, щоб управляти багатьма мільяр-
дами людей». Зменшення впливу Заходу в людських екстенсивних 
вимірах компенсується інтенсивним технологічним прогресом, що 
дає можливість «надати місця правителів десяткам мільйонів 
«західноїдів» у системі світового західного ладу». По-друге, 
дослідники прагнуть перетворити на аксіому твердження про те, 
що «начебто наповнення країн Заходу людьми незахідними 
послаблює західний світ», а «сам цей процес є чимось непід-
контрольним силам Заходу». Насправді ж міграційні потоки 
цілеспрямовано вливаються в західні суспільства для виконання 
стратегічних задумів правлячої глобалістської еліти [26]. 

Рухаючись шляхом «скорочення відсотка «західноїдів» у зага-
лі населення та розбавлення їх «незахідноїдами», глобалістська 
еліта здійснює навмисне і планомірне руйнування західних 
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національних держав… Кінцева мета цих зусиль – перетворення 
сучасних держав на «атомізовану різноплемінну масу населення», 
якою можна буде керувати в інтересах глобального надсуспільства 
[27, с. 259–260]. 

О. Четверікова ілюструє цю тезу на прикладі організації 
міграції в Європу вихідців з ісламських країн. На її думку, для 
транснаціональних еліт принципово важливо, аби в Європі 
існували постійні вогнища напруженості, які можна розпалювати в 
будь-який момент, коли якийсь з урядів захоче вийти за чітко 
обкреслені їм рамки дій з боку міжнародних і наднаціональних 
організацій. «Запускаючи в Європу величезні маси мусульман, 
корпоратократія отримала зручну зброю для контролю над 
політичною і соціальною ситуацією» [28]. 

Варто зауважити, що запропонована теорія найбільш повно та 
послідовно пояснює перелічені вище факти та тенденції 
демографічно-міграційних процесів сучасного світу. Проте, якщо 
дотримуватися логіки О. Зінов’єва, доведеться констатувати, що 
Захід іде шляхом цілеспрямованого демонтажу класичної лібе-
рально-демократичної моделі як форми суспільного устрою 
національної держави. Гіпотетично можна припустити, що 
кінцевою метою цього проекту може стати становлення певної 
глобальної державності з єдиним громадянським суспільством та 
ліберально-демократичним режимом (теорія якого досі не 
розроблена). Однак в умовах збереження складної ієрархічної 
структури людства та обмеженості ресурсної бази Земної кулі 
скоріше можна стверджувати, що демонтаж національних 
ліберальних демократій повинен закінчитися встановленням 
глобального авторитарного режиму (за змістом) з формальними 
елементами ліберально-демократичних інститутів і фразеології. 

Вищенаведене засвідчує необхідність зміни акцентів у 
дослідженнях міжнародних міграційних процесів – від тради-
ційного опису економічних і соціально-демографічних причин 
міграції до більш глибокого пояснення масштабів, напрямів, 
складу міграційних потоків, факторів, що визначають мотивації 
рішень мігрантів про переміщення та вибір місця самореалізації, а 
також мотивації держав і наддержавних структур, що стимулюють 
певні міграційні процеси або перешкоджають їм. 
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Необхідний перехід від простого опису механізмів соціально-
економічної адаптації мігрантів до всебічного дослідження форм і 
шляхів їх суспільно-політичної інтеграції з місцевим населенням 
та можливих наслідків цього процесу для суспільства, особливо 
для зміни структури й динаміки політичних відносин. Назріла 
необхідність переходу до поглибленого і комплексного пізнання 
сутності міграційних процесів як таких, що призводять до 
масштабних наслідків не тільки в економічній і демографічній 
сферах, але й у соціокультурних і політичних аспектах життєдіяль-
ності сучасних суспільств. Лише така постановка питання може 
забезпечити розкриття закономірностей і механізмів сучасних 
міграційних процесів, що дозволить успішно здійснювати моделю-
вання та прогнозування їх наслідків. 

Ефективна реалізація такого завдання можлива лише за 
умови створення цілісної спеціальної політологічної теорії 
(політології міграції), предметом якої може виступати політична 
свідомість і поведінка мігранта в конкретному історико-культур-
ному й соціально-економічному середовищі, що сприяють 
становленню (трансформації) різних суспільно-політичних 
структур та інститутів.  

Галузь політологічного вивчення міграції надзвичайно 
широка і може включати такі напрями: міграційна мобільність 
населення в різних етнонаціональних, релігійних і соціальних 
групах; механізми отримання соціально-політичного статусу 
індивідами або групами в приймаючих суспільствах; процеси 
політичної соціалізації та інтеграції мігрантів; діяльність діаспор з 
відстоювання соціальних, культурних і політичних прав своїх 
членів; громадянська, політична і національна самоідентифікація 
мігрантів; стратегії етнополітичної самореалізації іммігрантів; 
політичні детермінанти міграційних процесів; політичні інститути 
підтримки міграційних процесів; вплив міграції на політичну 
систему і політичний режим; громадянська натуралізація мігран-
тів; політичні права іммігрантів; політичні переваги мігрантів та 
їхнє політичне становище; проблеми націоналізму, екстремізму та 
«експорту» політичної нестабільності; ціннісні й соціально-
психологічні основи конфліктів, пов’язаних з міграцією; проблеми 
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національної безпеки приймаючих суспільств; міграційні фактори 
в революціях і війнах. 

До завдань політології міграції входить також дослідження 
процесів дифузії політичних цінностей, традицій і практик, що 
виникають унаслідок взаємодії між мігрантами та соціумом, що їх 
приймає. 

Фактично політологія міграції як наукова дисципліна повинна 
вивчати специфіку всіх соціально значущих ділянок життя 
суспільства, розглядаючи їх з погляду політичних наслідків 
міграційного процесу із застосуванням загальних і спеціальних 
методик політологічного дослідження. 
 
_______________________________ 
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Володимир Кулик 
 

ЕВОЛЮЦІЯ МОВНИХ УЯВЛЕНЬ І НАСТАНОВ  
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ЗА ОСТАННЄ 

ДЕСЯТИЛІТТЯ 
 

Статтю присвячено аналізові еволюції мовних уявлень і 
настанов українських громадян протягом останнього десяти-
ліття, зокрема, ставлення до української та російської мов і 
їхнього вживання в певних суспільних ділянках. Спираючись на 
результати загальнонаціональних соціологічних опитувань 2006, 
2012 та 2014 років, продемонстровано відносну сталість наста-
нов різних мовних і реґіональних груп, а отже, збереження великих 
відмінностей між їхніми преференціями щодо мовної ситуації та 
політики. Водночас аналіз виявив деякі важливі зміни, зокрема, 
зближення преференцій Центру та Заходу, дедалі більші розбіж-
ності між настановами мешканців Донбасу й решти східних і 
південних областей, а також дедалі більше небажання 
україномовних громадян визнавати російську мову настільки ж 
важливою, як українська. 

Ключові слова: мовні уявлення, мовні настанови, мова 
навчання, мовні групи, міжособове спілкування, мовна політика. 

Volodymyr Kulyk. The evolution of language beliefs and 
attitudes of Ukrainian citizens for the last decade. The article analyzes 
the evolution of language beliefs and attitudes of Ukrainian citizens for 
the last decade, in particular the attitudes towards the Ukrainian and 
Russian languages and their use in certain domains. Based on the 
results of nationwide surveys of 2006, 2012 and 2014, it demonstrates 
the relative stability of the attitudes of different language and regional 
groups and, therefore, the persistence of big differences between their 
preferences regarding the language situation and policy. At the same 
time, the analysis has revealed some important changes, including the 
convergence of the preferences of the Center and the West, increasing 
differences between the attitudes of the Donbas and those of the other 
eastern and southern oblasts, and the growing reluctance of Ukrainian-
speakers to recognize the Russian language as equally important to 
Ukrainian. 
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Key words: language beliefs, language attitudes, language of 
instruction, language groups, interpersonal communication, language 
policy. 

 
Дослідження мовних процесів у сучасній Україні вказують на 

явну суперечність між правовим статусом російської мови як однієї 
з мови меншин чи, від 2012 року, реґіональних мов та її 
комунікативною роллю як мови повсякденного спілкування близько 
половини громадян і головної мови низки суспільних ділянок. З 
одного боку, більшість громадян не бажають змінювати свою мовну 
практику відповідно до законодавчих норм, а з другого, велика 
частина російськомовців не бачать потреби в підвищенні статусу 
своєї мови й нерідко переймаються українською більше, ніж 
російською. Пояснення цього парадоксу лежить у суперечливих 
мовних уявленнях і настановах мешканців пострадянської України, 
почасти успадкованих від радянських часів, а почасти сформованих 
суспільно-політичними процесами часів незалежності. 

Хоча настанови різних мовно-культурних і соціодемогра-
фічних груп населення неабияк відрізняються, погляди кожної 
групи виявилися досить сталими, що сприяє збереженню міжгру-
пових відмінностей. Водночас виявленню еволюції настанов 
окремих груп довгий час перешкоджала обмежена кількість 
«мовних» запитань у реґулярних моніторинґових опитуваннях та 
спорадичність комплексних досліджень мовної ситуації в Україні. 
За кількома винятками [1; 2; 3; 4], кожне опубліковане досі 
дослідження спиралося на матеріали тільки одного опитування, 
тому зосереджувалося на синхронних відмінностях між групами, а 
не діахронних змінах у групах. Тепер нарешті можна подолати це 
обмеження, порівнявши результати трьох загальноукраїнських 
опитувань останнього десятиліття, тобто відповіді на низку повто-
рюваних запитань, що дають підстави судити про мовні уявлення 
й настанови. Перше з цих опитувань провів соціологічний центр 
«Громадська думка» у грудні 2006 року (2015 респондентів), а два 
інших – Київський міжнародний інститут соціології у лютому 2012 
та вересні 2014 року (2029 та 2035 респондентів, відповідно) [5]. 
Крім еволюції настанов усього населення, я проаналізую тенденції 
змін в окремих макрореґіонах, що відрізняються соціально-
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демографічною структурою, політичними орієнтаціями й мовною 
практикою. Крім традиційно окреслених Заходу та Центру, я 
окремо виділяю радикальний у своїй прихильності до російської 
мови Донбас, а решту східних і південних областей об’єдную в 
макрореґіон, якому даю умовну назву Схід/Південь [6]. Аби 
порівняти ставлення російськомовців до української мови зі 
ставленням україномовців до російської, у деяких випадках я 
також подаватиму дані для окремих мовних груп, окреслених за 
головною мовою повсякденного вжитку [7]. 

Хоча соціологічні опитування з’ясовують насамперед уявлення 
респондентів про ті чи ті аспекти суспільного життя, тобто в цьому 
випадку мовної ситуації та мовної політики, я намагатимуся на 
підставі висловлених уявлень зробити висновки про мовні 
настанови, насамперед ставлення до української та російської мов. 
У соціальній психології настановою (attitude) називають схильність 
певним чином відповідати на певний клас об’єктів і вважають, що 
вона має три складники: думки, почуття та схильність до дії. Деякі 
автори доводили, що настанови треба оцінювати насамперед за 
діями, проте переважає погляд, що «їх не можна безпосередньо 
спостерігати чи вимірювати. Натомість їх висновують із наших 
реакцій на певні стимули» [8, с. 1]. Насправді в багатьох досліджен-
нях, зокрема в опитуваннях із наперед заданим переліком можливих 
відповідей, виявляють лише уявлення, але сукупність уявлень дає 
змогу судити й про настанови, надто якщо опитування доповнити 
іншим типом досліджень (інтерв’ю, дискусіями у фокус-групах 
тощо). У цій статті за браком місця я обмежуся опитуваннями, але 
розглядатиму відповіді респондентів на запитання не тільки про їхні 
уявлення, а й про реальні чи бажані дії, в яких виявляється їхній 
вибір між різними мовами, а отже, ставлення до цих мов загалом та 
їхнього вживання у відповідних ділянках зокрема.  

 
Мова навчання дітей 

Із багатьох показників, за якими можна судити про ставлення 
респондентів до української та російської мов, задля стислості 
проаналізую три, котрі в науковій літературі концептуалізовано як 
важливі складники мовних настанов. Спочатку розгляньмо вибір 
мов, що їх люди вважають за потрібне вивчати – чи то через 
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прихильне ставлення до самих мов або відповідних мовних груп, 
чи з огляду на гадані можливості, які знання тих мов відкриє (ці 
мотивації для вивчення науковці називають, відповідно, інтеґра-
тивною та інструментальною [7]). Власне, більшість дорослих 
людей після здобуття освіти не вчать жодних мов, але вони мають 
певні уявлення про те, які мови були б корисними для їхніх дітей 
чи внуків, котрі ще не закінчили навчання. Як показало загально-
національне опитування, що його провела 2000 року соціологічна 
компанія «Социс», переважна більшість українських громадян 
хотіла б, аби їхні діти чи внуки знали обидві головні мови країни. 
Хоча для всього населення українська виявилася дещо корисні-
шою за російську, кожна мовна й етнічна група насамперед 
підтримувала вивчення «своєї» мови. Проте й знання іншої мови в 
усіх групах вважали дуже важливим: 86% російськомовців бажали 
своїм дітям і внукам знання української, а 68% україномовців 
декларували таку саму настанову щодо російської. До того ж у 
всіх макрореґіонах, окрім Заходу, понад три чверті респондентів 
бажали, щоб їхні діти та внуки знали дві мови однаково добре [8]. 

Таблиця 1.  
Преференції респондентів щодо мови навчання їхніх дітей  

чи майбутніх дітей, за даними опитувань 
2006, 2012 та 2014 років 

(у відсотках; відповіді «інше» та «важко сказати» вилучено) 
2006 2012 2014  

Укр. Дві Рос. Укр. Дві Рос. Укр. Дві Рос. 
Всі 
респонденти 

37,8 36,5 25,8 39,4 44,6 15,0 44,3 37,4 18,3 

Україномовці 73,1 23,4 3,5 79,1 20,2 0,6 83,2 16,6 0,1 
Російсько-
мовці 

9,4 35,1 55,5 4,8 54,7 40,5 11,6 46,2 42,3 

Захід 85,2 14,8 0 82,8 16,0 1,2 86,4 13,3 0,3 
Центр 43,1 41,7 15,1 56,2 39,9 4,0 61,5 35,1 3,3 
Схід/Південь 20,4 50,4 29,2 8,9 73,7 17,4 17,7 49,4 32,9 
Донбас 3,3 25,2 71,6 4,4 36,1 59,4 0,9 52,3 46,8 

 
Аналізовані в цій статті опитування з’ясовували думку не про 

знання певних мов, а про використання мов у викладанні, яке 
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вимагає певного знання й водночас суттєво його поліпшує. На 
запитання, якою мовою респонденти хотіли б навчання для своїх 
дітей (чи майбутніх дітей), пропонувалося вибрати поміж україн-
ською, російською та цими двома мовами «рівною мірою» (можна 
було називати й інші мови, але ці нечисленні відповіді тут вилу-
чено). Як видно з Таблиці 1, серед усіх респондентів підтримка 
навчання українською набагато сильніша за вибір на користь 
російської, ба більше, за останнє десятиліття ця перевага суттєво 
зросла. Водночас понад третину респондентів хотіли б рівного 
використання в навчальному процесі обох мов, якого не було ані в 
СРСР, ані в пострадянській Україні і якого українські батьки й 
учителі публічно майже не вимагали, тож цю відповідь можна 
витлумачити радше як бажання однакового знання двох мов, що 
перегукується зі згаданим результатом опитування 2000 року. 
Хоча гадана вартість знання російської мови дещо знизилася за 
минуле десятиліття, українські громадяни й далі вважають цю 
мову важливою частиною свого комунікаційного репертуару.  

Якщо україномовні громадяни дедалі більше воліють навчання 
(майже) цілком українською, то преференції російськомовців майже 
порівну поділені між навчанням лише російською та двома мовами. 
Різницю між бажаннями двох мовних груп можна пояснити 
сприйняттям мови навчання не лише як засобу вивчення найко-
риснішої мови, а й способу зміцнити ідентифікацію з рідною. Для 
україномовців обидві функції означають використання однойменної 
мови, принаймні в тих реґіонах, де вона переважає, натомість носії 
російської намагаються поєднати збереження своєї першої мови з 
опануванням другої, важливість якої зумовлюється насамперед її 
статусом як державної [9]. Цей самий чинник пояснює реґіональні 
відмінності. Головна лінія розмежування пролягає між Центром, 
мешканці якого дедалі більше воліють навчання українською 
мовою, якою вони переважно говорять і/або вважають її рідною, та 
Сходом/Півднем, де наполягають на вживанні звичної для них 
російської мови, самої чи в парі з українською. А для Донбасу 
використання української мови в освітньому процес може бути 
доречним лише за умови її поєднання з російською, що відповідає 
переважному вживанню російської мови в реґіоні, яке зумовлює 
більшу вартість володіння нею для тамтешніх мешканців. 
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Ці результати узгоджуються з відповідями на два запитання 
(поставлені лише 2014 року), що безпосередньо з’ясовували 
гадану вартість знання української та російської мов. Респон-
дентів запитували, наскільки вони згодні з певним твердженням. 
Перше твердження – «Громадяни України зобов’язані знати 
українську мову» – підтримала переважна більшість членів усіх 
мовних та реґіональних груп, хоч і з різною впевненістю. Рівень 
повної згоди з цим твердженням становив 83% серед україно-
мовців і лише 34% серед російськомовців, але сумарна частка 
«згодних» і «скоріше згодних» перевищувала три чверті в усіх 
групах. Водночас щодо іншого твердження – «Для повноцінного 
життя в Україні знання російської мови не менш важливе, ніж 
української» – ця сумарна частка становила всього 26% серед 
україномовців і 18% серед мешканців Заходу, що дуже відрізня-
лося від майже одностайної підтримки серед російськомовців та 
мешканців Донбасу (78% і 92%, відповідно). Це потверджує, що 
україномовці меншою мірою згодні прийняти рівну з україн-
ською вартість знання російської мови, ніж російськомовці – 
визнати важливість знання української мови як державної. 
Принаймні такий висновок можна зробити з декларованих 
уявлень, які можуть відрізнятися від глибинних настанов, що 
виявляються в їхній мовній поведінці в певних ділянках. 

 
Мова міжособового спілкування 

Оцінюючи привабливість української як мови навчання, треба 
мати на увазі, що вона вже багато років виконує цю роль у 
більшості шкіл і вишів України, хоча російськомовна освіта 
залишається цілком доступною в багатьох східних і південних 
реґіонах. Задля кращого розуміння мовних преференцій у певних 
практиках як індикатора ставлення до мов, між якими людина може 
вибирати, важливо проаналізувати ті практики, де цього вибору не 
обмежує тиск відповідних інституцій. Найпридатнішою для такого 
аналізу практикою є неформальне міжособове спілкування, в якому 
люди демонструють прихильність чи неприхильність до співроз-
мовників та їхньої мови, певним чином наближаючи свою мову до 
їхньої чи, навпаки, зберігаючи або навіть наголошуючи відмінності. 
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Якщо незначні зміни в лексиці й акценті можуть зумовлюватися 
неусвідомленою прихильністю чи неприхильністю, то перехід з 
однієї говірки чи тим паче окремої мови на іншу часто є наслідком 
свідомого вибору, який партнери так і сприймають і з урахуванням 
його гаданої спрямованості відповідають [10].  

У двомовній країні міжособове спілкування зазвичай відбува-
ється однією з двох головних мов (у тому чи іншому різновиді, 
зумовленому взаємодією мовленнєвих особливостей співрозмов-
ників) або ж певною комбінацією цих мов. В Україні, з огляду на 
близькість української та російської мов, мовці кожної з них 
досить добре розуміють іншу, якщо мають хоч трохи досвіду й 
доброї волі. Тому взаємодія між носіями різних мов може 
відбуватися не тільки шляхом переходу одного з партнерів на мову 
іншого, а й за збереження кожним своєї мови (антрополог Лада 
Біланюк назвала цю комунікаційну модель «невзаємною двомов-
ністю» [11]). Хоча більшість людей уважають за краще переходити 
на мову партнера, хоча б задля демонстрації ввічливості, ступінь 
реалізації цієї настанови в конкретній узаємодії залежить і від 
знання тієї мови, і від ставлення до неї (та до самого партнера), і 
від уявлення про те, якою мовою випадає говорити в певній 
ситуації на певній території.  

За радянських часів, з огляду на краще знання та вищий 
престиж російської мови, саме на неї переходили на території 
України (та й інших республік) у більшості випадків спіл-
кування її носіїв із членами інших мовних груп. З піднесенням 
української національної свідомості та наданням українській 
мові державного статусу наприкінці 1980-х років дедалі більше 
україномовців почали відмовлятися від усталеного асиметрич-
ного способу взаємодії, тобто говорити своєю мовою також із 
носіями російської або навіть вимагати, щоб це вони пере-
ходили на українську. Ця тенденція посилилася після проголо-
шення незалежності: українську мову як державну й націо-
нальну дедалі більше сприймали як найвідповіднішу для всіх 
комунікаційних практик, надто що її вживання в освіті й інших 
ділянках сприяло кращому володінню нею серед носіїв інших 
мов, а отже, дало україномовцям більше підстав наполягати на 
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спілкуванні саме українською. Російськомовні громадяни відпо-
відали на цей виклик усталеній практиці або пристосуванням до 
нових преференцій як носії української, або дальшим 
уживанням російської, яке ще більше поширювало невзаємну 
двомовність. Ясна річ, характер відповіді залежав не тільки від 
рівня володіння мовами, а й від реґіону, типу поселення та 
суспільної ділянки, тобто люди частіше переходили на мову, 
яку вважали звичною для даної ситуації. 

Таблиця 2. 
Мова відповіді респондентів на звернення українською та  

російською, за даними опитувань 2012 та 2014 років  
(у відсотках; відповіді «інше» та «важко сказати» вилучено) 

 
Відповіді на звернення 

українською 
Відповіді на звернення 

російською 
2012 2014 2012 2014 

 

Укр. Дві Рос. Укр. Дві Рос. Укр. Дві Рос. Укр. Дві Рос.
Всі респон-
денти 

62,7 13,2 24,1 59,5 14,7 25,9 27,0 11,7 61,3 27,3 16,4 56,3

Україно-
мовці 

94,8 4,3 1,0 96,3 3,2 0,5 59,1 15,4 25,5 61,3 22,3 16,4

Росій-
ськомовці 

21,5 15,4 63,2 19,5 20,0 60,4 2,0 2,0 96,0 2,6 6,4 91,0

Захід 96,0 3,8 2,3 95,7 3,1 1,2 72,6 11,3 16,1 70,9 18,2 11,0
Центр 78,5 13,3 8,2 77,5 12,1 10,4 31,8 18,5 49,7 30,6 21,5 47,9
Схід/ 
Південь 

45,7 20,3 33,9 35,1 18,7 46,2 3,0 9,5 87,5 7,3 15,4 77,3

Донбас 18,7 11,8 69,4 18,0 27,8 54,2 1,9 2,3 95,7 0 5,7 94,3
 
Соціологічні опитування дозволяють оцінити поширеність 

певних зразків узаємодії, хай і з можливим спотворенням у відпо-
відях респондентів, які можуть казати не те, що насправді роблять, 
а що вважають за слушне робити. У 2012 та 2014 роках КМІС 
запитував респондентів, якими мовами вони зазвичай відпові-
дають людям, котрі звертаються до них українською та російською 
мовами. Як демонструє Таблиця 2, більшість людей (буцімто) 
відповідають тією мовою, якою до них звернулися, але приблизно 
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третина респондентів цього не робить. Варто зауважити, що міра 
пристосування до української та російської мов майже однакова, 
тобто, на відміну від освіти, в міжособовому спілкуванні перевага 
української як державної та національної мови ледве врівноважує 
перевагу російської як традиційної мови міжгрупової взаємодії. 
Звичайно, україномовці та російськомовці переважно відповідають 
взаємністю на звернення їхньою мовою (викликає подив радше те, 
чому так роблять не всі). Але коли до них звертаються іншою 
мовою, велика частина членів обох мовних груп на ту мову не 
переходить. 

Найістотнішою зміною за час між опитуваннями стала менша 
готовність україномовних респондентів послідовно (а не лише 
спорадично) переходити на російську, що може бути пов’язане з 
настановою на пристосування лише до тих носіїв цієї мови, котрі 
української просто не розуміють. Щодо окремих реґіонів, то 
мешканці Сходу/Півдня останнім часом менш охоче переходять на 
іншу мову (й на українську, й на російську), а респонденти з 
Донбасу менше наполягають на вживанні російської у відповідь на 
українську. Для всього населення ступінь пристосування трохи 
зменшився для обох мов, таким чином їхній паритет у цьому 
аспекті зберігається. 

 
Мовна політика держави 

Останній аспект, що його я хочу тут розглянути, стосується 
державної політики, від якої люди очікують підтримки насамперед 
тієї мови, до котрої вони найкраще ставляться самі. В Україні за 
часів незалежності громадська думка щодо мовної політики 
держави зосереджувалася на питанні правового статусу російської 
мови – чи то як рівної українській, чи такої самої, як мови інших 
меншин, чи розташованої десь поміж цими рівнями. Хоча в 
опитуваннях, які я аналізую, було й запитання про бажаний статус 
російської мови щодо української, довгий перелік пропонованих 
альтернатив дає змогу вивчати нюанси преференцій [4; 12], але 
ускладнює оцінку загальних мовних настанов, адже вибір поміж 
цими альтернативами залежав також від політичного контексту на 
час опитування. Тому в цій статті я, натомість, аналізуватиму 
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відповіді на загальніше запитання про те, «чи повинна російська 
мова мати на законодавчому рівні певні переваги порівняно з 
мовами інших національних меншин України». Звертаючи увагу 
на доцільність державного сприяння російській мові, це питання 
краще виявляє ставлення респондентів до неї порівняно з іншими 
мовами, аніж запитання про специфічні законодавчі норми щодо 
української, російської та мов меншин. 

Як видно з Таблиці 3, для вибірки загалом підтримка законо-
давчих переваг російської мови неухильно зменшувалася від 
одного опитування до іншого. Якщо 2006 року більшість респон-
дентів відповіла «так» чи «скоріше так», то 2014 року вже 
переважали неґативні відповіді. Варто зауважити, що певний 
спад підтримки помітний навіть серед російськомовців, хоча дві 
третини респондентів у цій категорії все ще хотіли б, аби їхню 
мову держава підтримувала більше, ніж мови (інших) меншин. 
На реґіональному рівні найвиразніша зміна відбулася в Центрі, де 
2006 року привілеї російської мови підтримувала майже поло-
вина, а 2014-го – лише чверть. Це одна з багатьох демонстрацій 
поступового наближення Центру до Заходу в поглядах на мовну 
політику (зі свого боку, мешканці Заходу стали трохи толерантні-
шими до прагнення співвітчизників у східних та південних 
областях здобути офіційне визнання російської мови). Навіть 
переважно російськомовні мешканці Сходу/Півдня стали менше 
наполягати на привілеях для своєї мови, на відміну від донбасців, 
які вимагають цих привілеїв іще сильніше, ніж досі. Можливо, 
зменшення підтримки законодавчих переваг для російської мови 
не конче означає відмову від давньої вимоги про підвищення її 
статусу: деякі респонденти могли підтримувати підвищення 
статусу й для російської, і для інших мов меншин (власне, 
мовний закон 2012 року саме такий підхід і задекларував). Але 
все одно слабше наполягання на особливому статусі російської 
мови можна вважати свідченням меншої поширеності уявлення 
про особливу роль цієї мови в українському суспільстві та/чи 
більшої поширеності настанови, що вона не повинна відігравати 
особливої ролі. 
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Таблиця 3. 
Ставлення до надання російській мові законодавчих переваг 

порівняно з мовами інших національних меншин,  
за даними опитувань 2006, 2012 та 2014 років  

(у відсотках; відповіді «важко сказати» вилучено) 
 

2006 2012 2014  

Так

С
ко
рі
ш
е 
та
к 

С
ко
рі
ш
е 
ні

 

Ні Так

С
ко
рі
ш
е 
та
к 

С
ко
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ш
е 
ні

 

Ні Так

С
ко
рі
ш
е 
та
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С
ко
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ш
е 
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Ні 

Всі респон-
денти 

29,3 23,8 16,5 30,4 24,9 26,1 17,2 31,8 19,4 25,2 19,8 35,6

Україно-
мовці 

12,8 17,8 22,3 47,1 8,0 17,3 22,0 52,6 5,9 13,0 23,1 58,0

Російсько-
мовці 

46,9 27,4 10,3 15,4 45,0 34,3 9,4 11,2 35,3 34,9 14,0 15,8

Захід 5,2 11,8 22,2 60,8 5,6 6,7 19,9 67,8 6,4 10,6 24,7 58,3
Центр 22,4 24,7 22,9 30,1 12,6 26,9 22,9 37,7 6,6 17,3 26,3 49,8
Схід/ 
Південь 

39,0 27,1 12,4 21,5 40,8 33,3 14,0 11,9 33,1 36,5 12,8 17,5

Донбас 53,6 29,7 4,6 12,1 44,4 36,7 7,4 11,5 40,1 40,9 11,8 6,1
 
Небажання законодавчих преференцій для російської мови 

набуває чіткішого сенсу на тлі твердої підтримки державного 
сприяння української. На запитання 2014 року про те, «яку мову 
держава має підтримувати насамперед», 56% респондентів назвали 
українську, тоді як лише 5% висловилися за підтримку російської, 
17% – «усіх мов однаковою мірою», а 14% побажали, щоб у 
кожній частині країни держава підтримувала передусім ту мову, 
яку там найбільше вживають. За державну підтримку насамперед 
української мови висловилася більшість (чи майже більшість) 
респондентів у всіх макрореґіонах, окрім Донбасу, мешканці якого 
надали перевагу останньому варіантові відповіді, в якому вони, 
ймовірно, бачать виправдання дальшої гегемонії російської мови в 
їхньому реґіоні. Так само й на питання про те, «якою має бути 
мовна ситуація в Україні в перспективі», 53% респондентів в 
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опитуванні 2014 року відповіли, що «українська мова має бути 
основною мовою в усіх сферах спілкування», тоді як за те, щоб 
Україна була «двомовною країною», висловилися 37%. Таке 
співвідношення преференцій дуже відрізняється від висловленого 
в опитуванні 2006 року, коли обидва варіанти здобули підтримку 
43% респондентів (ще 4% обидва рази виступили за домінування 
російської мови). Донбас і тут вирізняється переважною підтрим-
кою двомовності або гегемонії російської мови, тоді як мешканці 
Сходу/Півдня дедалі більше підтримують україномовне майбутнє. 
Хоча побажання на перспективу не завжди збігаються з 
нинішньою мовною практикою, очевидно, що в більшості реґіонів 
України громадяни воліють, аби держава сприяла активнішому 
вживанню української мови, яке відповідало б її правовому 
статусові як державної та символічній ролі як національної. 

Висновки 
Проведений аналіз виразно демонструє складність, 

розмаїтість і відносну сталість мовних настанов у пост-
радянській Україні. На тлі загалом прихильного ставлення до 
обох головних мов та, водночас, турботи кожної групи насам-
перед про свою, цей аналіз виявив великі відмінності в 
настановах щодо української й російської мов та їхнього 
вживання в різних ділянках. Якщо російську члени обох мовних 
груп цінують насамперед як звичний засіб комунікації в Україні 
та поза її межами, то гадана важливість української не меншою 
мірою символічна, ніж комунікаційна: цю мову вважають 
національною і тому важливою для всіх, хто пов’язує себе з 
українською нацією та/чи державою. Тому, зокрема, члени 
різних мовних груп уважають українську більш придатною для 
навчання дітей, ніж для неформального спілкування між 
носіями різних мов, де можна за звичкою обійтися зрозумілою 
для всіх російською. Водночас від держави більшість громадян 
очікує підтримки саме української мови, а отже, не бачить 
потреби в законодавчих перевагах для російської. Винятком є 
Донбас, для більшості мешканців якого російська мова – не 
лише засіб спілкування, а й важливий складник ідентичності, 
тож українську вони ладні прийняти хіба що остільки, оскільки 
це не загрожує вживанню російської. 
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Хоча настанови різних груп залишаються досить сталими й, 
отже, дуже відмінними, порівняння результатів трьох опитувань 
виявило деякі важливі, хоч і не надто великі зміни за останнє 
десятиліття. Якщо говорити про окремі макрореґіони, то Центр 
наблизився до Заходу в сенсі переважної підтримки чільної ролі 
української мови, хоча й не підкріплюючи цю настанову відповід-
ними змінами в мовній практиці. Останнім часом Схід/Південь 
теж почав рухатися в цьому напрямі, на відміну від Донбасу, 
мешканці якого зберігають відданість російській мові не лише в 
практиці, а й у настановах. Щодо мовних груп, то україномовці 
дедалі менше готові визнавати російську мову настільки ж вартою 
вивчення, вживання й державної підтримки, як українська, котру 
вони вважають (головною) мовою всієї нації. Натомість 
російськомовці переважно визнають важливість української, але 
водночас зберігають відданість своїй мові, що виявляється 
насамперед у дальшому вживанні передусім її. Тому жодної 
масштабної українізації найближчими десятиліттями не буде, адже 
російськомовці здебільшого вживають українську лише як другу 
мову і лише в обмеженому обсязі. Тобто їхня прихильніша 
настанова до цієї мови виявлятиметься хіба що в активнішому 
вживанні, яке водночас сприятиме підвищенню її ролі в 
українському суспільстві загалом. 
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Олена Кривицька 
  

ДИСКУРС ПОГРАНИЧЧЯ  
В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 
Розглядаються теоретико-методологічні аспекти вивчення 

проблеми пограниччя в соціокультурних дослідженнях. Показано 
можливість застосування концепцій пограниччя у дослідженні 
українських реалій. 

Ключові слова: фронтир, кордони, феномен пограниччя, 
теорії пограниччя. 

Kryvytska O. Discourse frontier in social and cultural studies: 
theoretical methodology aspects. Teoretical methodology aspects of 
research social and cultural problems of frontier are considered in the 
article. The article represents possibility an application of the concepts 
frontier at the context of Ukrainian realities. 

Key words: frontier, border, phenomen frontier, frontier’s theory. 
 
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в сучасних 

державах спричинили формування порубіжжя (borderland) – суб-
регіону, який знаходиться на кордоні поділу культур, цивілізацій і 
держав. Прикордонні ареали займають особливе положення в 
ментально-географічній картографії: з одного боку, вони є перифе-
рією країни, але, з іншого, вони стають центром особливого регіону, 
процеси в якому визначаються чинником кордону. Феномен 
порубіжжя полягає в тому, що в його просторі взаємодії виникають 
нові форми солідарності соціальних спільнот, формуються, так би 
мовити, транскордонні соціальні мережі, в яких пограниччя – умова 
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кооперації. У прикордонних територіях відбуваються процеси 
«нашарування» різних соціокультурних маркерів, що впливає на їх 
«привілейований» статус, забезпечує можливість різного роду кому-
нікацій. Пограниччя з елементу просторової організації перетво-
рюється на чинник впливу, забезпечуючи нову якість розвитку 
пограничного соціокультурного простору. Символічна переінтер-
претація кордону, на думку О. Фісуна, дозволила вийти на 
розуміння того, що «кордон – це не просто край, рубіж певного 
географічного простору, території, а певний край простору влади, 
тобто території, стратифікованої за допомогою владних технологій, 
а з іншого боку, це зона дотику, перетину, накладання часто 
різнотипних просторів і зіткнення структур влади» [20, с. 5].  

У вітчизняній гуманітаристиці фактор пограниччя (порубіж-
ності), який впливає на процеси формування соціокультурних 
преференцій регіонів, не часто береться до уваги. Однак на 
пограниччях, у зоні різних геополітичних і культурних впливів, 
формується особливий феномен «серединної культури». На жаль, 
суспільство не повною мірою усвідомлює ризики, пов’язані з 
існуванням у прикордонних ареалах різних ментальностей, 
культурних настанов, поведінкових стереотипів. Образ ворога, 
породжений нездатністю зрозуміти «іншого», призводить до його 
«відторгнення», поляризує соціум. Пограниччя як специфічні 
простори, створені близькістю реальних чи умовних кордонів і за 
таким розташуванням менше прив’язані до центру, завжди були 
предметом уваги істориків, соціологів та й економістів. Нового 
звучання теорія і історія погранич набули у контексті антропо-
логічно орієнтованої історії та соціальної психології. Аргументами 
на користь дослідження погранич як особливих соціокультурних 
феноменів із власною регіональною ідентичністю стали процеси 
взаємотяжіння та взаємовідштовхування культурних традицій, 
символічних систем у зонах порубіжжя. Як виявилося, цим зонам 
притаманна особлива система взаємодії між «своїм» і «чужим». 
Матриця цієї взаємодії не завжди збігається із територіальними 
кордонами або демаркаційними лініями. Ось чому відповідь на 
питання про те, чому «кривавими землями» (термін Т. Снайдера) 
стали у ХХ ст. саме ті регіони, які опинилися у просторі між двома 
тоталітаризмами, цікавить зарубіжних і вітчизняних науковців. 
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Мета дослідження. Показати теоретико-методологічні 
аспекти трактування феномену пограниччя в гуманітарних 
дослідженнях.  

Виклад матеріалу. Розуміння важливості феномену «кордон» 
склалося ще в античній філософії, де це поняття мало онтоло-
гічний характер і було пов’язане з розрізненням «обмеженого і 
безмежного». У філософії піфагорійців кордон структурує все 
суще, створює певний порядок у світі, виступає джерелом доско-
налості і гармонії. Згідно з античною філософською традицією 
наявність кордону зумовлює можливість пізнання. У філософії 
Аристотеля були розкриті топологічні властивості кордону. Він 
визначає місце об’єкта в просторі. Кордон не належить самому 
об’єкту, а реалізується як феномен зіставлення, порівняння, 
просторової суміжності. 

Значне місце проблема кордону зайняла і в німецькій 
класичній філософії, де розгляд кордонів здійснювався в контексті 
пізнавальних процесів. З погляду філософських систем Канта, 
Фіхте, Гегеля, кордони, з одного боку, формуються за рахунок 
взаємозв’язку «Я» на «Не-я», а з іншого – кордони є продуктом 
особливої рефлексії. Кордон виявляється внаслідок їх взаємодії, в 
ній вони «сходяться і формують нову суть, що не зводиться ні до 
одного з початкових початків» [9, c.71–72]. Експліцируючи кла-
сичні філософські концепції на соціально-філософську і соціально-
антропологічну реальність, можна стверджувати, що кордони 
виступають як маркер організації особливої реальності. Особли-
вості існування зони кордону, як буття взаємодіючих об’єктів, 
зумовлюють феноменологію соціокультурного пограниччя.  

В основі соціальної класифікації поняття пограниччя лежать 
принаймні два пов’язані маркери – територіальний та соціо-
культурний. У межах територіального підходу пограниччя розгля-
дається як географічна і політико-адміністративна категорія.  
X. Доннан і Т. Вілсон вказують на три складові дефініції дер-
жавних кордонів, а саме: законодавчо оформлені лінії порубіжжя, 
які розділяють сусідні держави; державні інститути, які мають 
підтримувати та визначати лінії кордону; наявні прикордонні 
регіони з певним територіальним простором [1, c. 44]. Державні та 
адміністративні кордони, на відміну від соціокультурних, мають 
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виключно територіальний вимір. Разом з тим, вони пов’язані з 
межами наявних соціумів та сферами впливу їх культур. 
Територіальні кордони, роз’єднуючи сусідні спільноти, виконують 
функції «бар’єра» («стіни», «паркана») і «моста». При цьому, 
зазначив М. Кемпні, явища, пов’язані з поняттям пограниччя, 
«сучасна соціологія все частіше прагне описувати за допомогою 
таких категорій, як рух, перебіг, плавність» [1, c. 45]. Аналіз 
багатовимірної специфіки пограниччя як територіального кордону, 
вивчення специфіки культури та ідентичностей кросграничного 
фронтиру – пріоритетні у дослідженні явища пограниччя. 

Дослідження соціокультурного виміру пограниччя є предме-
том соціології, культурної антропології, етнології, соціолінгвіс-
тики, регіоналістики, що свідчить про його евристичний 
потенціал.  

У соціології, яка впорядковує соціальні відносини, поняття 
соціальних кордонів трактуються як «межа соціальної системи, 
простір взаємодії між даною системою і однією з тих, яка 
погранична з нею» [7, c. 184]. Соціальний кордон використо-
вується для класифікацій соціальних структур, систем діяльності, 
організацій, інститутів, як інструмент їх теоретичного аналізу. По-
друге, це поняття застосовується у тих дослідженнях, які аналі-
зують поляризацію суспільства за лінією опозиції «ми»/«вони», 
припускають негативну соціальну ідентифікацію за критерієм 
групової належності. 

Характеристики поняття «пограниччя» змінилися в «пост-
класичній» соціології, яка вивчає не «даний світ» об’єктів, але 
такий світ, який «конституюється або створюється в ході творчої 
діяльності суб’єктів», які «реінтерпретирують цей світ відповідно 
до своїх теоретичних схем» [1, c.45]. Звідси уявлення про 
пограниччя як символічний соціальний конструкт, який виконуює 
функцію включення/виключення сегментів соціуму. 

Когнітивна соціологія, представлена дослідженнями Е. Зіру-
бейвела, розглядає кордони як демаркатори, «які організують 
ментальні карти на основі символічних відмінностей». Дефініція 
кордонів, сформована під впливом ідей П. Бурдьє, «як ліній, які 
включають тих чи інших людей, групи та предмети, виключаючи 
інших», була прийнята в символічній соціології М. Лямонта,  
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В. Молнара, М. Фурньє [1, с. 47]. Її теоретичний вимір кон-
струюється навколо символічних кордонів, які, за М. Лямонтом, «є 
концептуальними розмежувачами, створюваними соціальними 
акторами для категоризації об’єктів, людей, практик і навіть 
простору і часу». Символічні кордони відбивають, «маркують 
соціальну диференціацію за допомогою нормативів, табу, куль-
турних відносин і практик, зразків прийнятного і неприйнятного, 
«чистого» і «нечистого» [27, c. 10]. 

У соціокультурних дослідженнях зазначених вище вчених 
поняття кордону вводиться у «таксономічний рівень функціо-
нування культури». На їх думку, культурні кордони проявляються 
в параметрах: внутрішніх маркерів даної соціокультурної системи 
(релігійних, політичних, міжособистісних); локальних, міжнаціо-
нальних або навіть індивідуальних кордонів; меж в ієрархії 
статусів і класів. 

Важливе місце в аналізі кордонів посідає семіотика культури. 
Кордон, за Ю. Лотман, є «одним з основних механізмів семіотич-
ної індивідуальності простору культури. Структуру семіотичного 
простору культури утворюють «об’єктивні», «сконструйовані» 
мовні (лінгвістичні), конфесійні, антропонімітичні та інші типи 
культурних кордонів» [1, c. 46]. На трактування концепту кордонів 
у межах культурної антропології вплинула критика з боку «вели-
ких наррацій», концептів «детериторіалізації», «уявних спільнот» 
та ін. За П. Рікером, постмодерністська інтерпретація культури зо-
середжена на її «крайній різнорідності» і набула «етнографічного 
сенсу» [14, с. 94]. У «теорії сучасності» культурні кордони – 
ключове поняття в дослідженні проблем етнічності, ідентичності, 
на «перетині» культурних відмінностей. У теорії пограниччя важ-
ливим є поняття «ізоморфізму кордонів». Воно відображає мобіль-
ність спільнот, які формують простір та конструюють «топографію 
національних культурних відмінностей» [14, с. 159 ].  

Але поняття соціальних і культурних кордонів – не тотожні. 
М. Лямонт і В. Мольнар назвали маркери їхнього співвідношення: 
культурні кордони «підсилюють, підтримують, нормалізують і 
раціоналізують соціальні кордони», конкурують, збігаються з 
ними або заміщають їх [27, c. 8]. Спільним є те, що соціальні та 
культурні межі формують пограниччя ареалів ідентичностей, 
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ідентифікаційні кордони. За А. Аппадураї, «культура, що розумі-
ється як підтримка (маркер – Авт.) демаркаційної лінії, стає 
проблемою колективній ідентичності». За П. Бурдьє, «відчуття 
кордону» як «відчуття статусу», «відчуття дистанції», «усвідом-
лення, що можна і чого не можна собі дозволити», характеризує 
структуру соціального простору [1, с. 47]. Проблема соціальної 
взаємодії, зіставлення культурних та ідентифікаційних кордонів 
(як «сильних/слабких», «зовнішніх»/«внутрішніх»,  «об’єктив-
них»/«суб’єктивних», «уявних») стало предметом теоретичних 
дискусій Е. Коена, Дж. Тодда, Р. Альби. Етнічні кордони посі-
дають важливе місце у дослідженнях Ф. Барта, А. Петерсон-Ройса, 
Дж. Сандерса. В цілому проблема кордонів та пограниччя займає 
особливе місце в соціальній філософії, філософській антропології і 
філософії культури. А дослідження зазначених учених надали 
кордону статусу одного з основних понять культурологічного 
аналізу.  

Незважаючи на те, що вивчення пограниччя як соціо-
культурного феномену порівняно нова галузь дослідження, аналіз 
пограниччя був закладений ще в антропогеографії ХІХ століття  
Ф. Ратцелем, Р. Блашаром, а Ф. Дж. Тернером – в історичній науці. 
На Всесвітньому історичному конгресі в Нью-Йорку (1898 р.) 
американський історик Ф. Дж.Тернер виступив зі статтею 
«Значення фронтиру для американської історії». У його баченні, 
«фронтир» співвідносився з епохою освоєння вільних земель на 
Заході США та означав межу «своє»/ «чуже», «дикість»/ 
«цивілізація» і певний стан духу, виражений в мотивах «відкритої 
та вільної місцевості», «піонерства». Саме у Ф. Дж. Тернера 
літературний термін «фронтир» набув наукового, геополітичного 
історико-соціологічного змісту. Основна ідея зводилася до того, 
що американське суспільство сформували передовсім відкриті 
простори Дикого Заходу, й саме Дикий Захід забезпечив державі 
демократичні принципи функціонування та розвинув амери-
канський індивідуалізм.  

Однак фронтир не був повністю оригінальною ідеєю  
Ф. Дж. Тернера. Його заслуга полягає в тому, що він трансформував 
знання попередніх поколінь у готову історичну концепцію, ство-
ривши основний наратив історії США. Фронтири, писав він, це «ті 
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віддалені регіони, які на різних стадіях розвитку країни були 
заселені слабо й становили плавильний ґрунт між дикунством і 
цивілізацією» [24, с. 87]. Ф. Дж. Тернер розглядав цей процес у 
контексті «зіткнення варварства з цивілізацією». Маючи на увазі 
екстремальні умови проживання на фронтирі, історик впровадив 
поняття «стрибка в варварство» (a leap into barbarism) [23, c. 42]. 

У статті «Секції та нація» (1922) вчений звернув увагу на 
розбіжності розвитку й суперечності між регіонами (секціями США, 
між Новою Англією, Заходом та Півднем) на тлі подій Першої 
світової війни. Ф. Дж. Тернер наголошує на принциповій різниці 
між державним фіксованим кордоном та фронтиром. У його 
розумінні фронтир, на відміну від фіксованого кордону, є крайньою 
лінією, що просувається далі на малозаселені землі: «Що таке 
(американський) фронтир? Це не європейський фронтир – укріплена 
гранична лінія, що пролягає між щільно заселеними територіями. 
Найвиразніша особливість американського фронтиру полягає у 
тому, що він пролягає ближнім краєм вільних земель». Фронтир для 
Ф. Дж. Тернера – особлива територія, яка зумовила процеси тран-
сформації. Разом з тим, фронтир включає у себе також соціальну 
складову, оскільки американські поселенці засвоювали територію, 
на просторах якої відбувалася «зустріч» між представниками різних 
культурних традицій, активний вплив однієї спільноти на іншу: 
«Дикість освоює колоніста. Вона зустрічає його на виході із вагона 
та пересаджує до берестяного каное... Людина має погодитися на 
умови, які воно пропонує, або загинути…» [19, c. 13]. На думку 
американського історика, саме внаслідок цього взаємовпливу 
формувалося американське суспільство, суспільство нового типу. 
Він закликав до всебічного вивчення впливу фронтиру на сферу 
релігії та освіти, формування особливих маркерів у ментальності 
спільноти: «За умов життя на фронтирі зародилися інтелектуальні 
явища надзвичайної ваги» [19, c. 14]. 

Дослідники здебільшого апелюють до сформованого ще 1940 р. 
О. Латтімором поняття фронтиру як зони інтенсивної взаємодії 
різних культур. Звідси, фронтири Китаю, Британської Індії та 
Стародавнього Риму складалися з таких зон: власне кордон з 
населенням, яке завдяки специфіці прикордонної економіки має 
доволі сильне почуття власної прикордонної ідентичності; наполо-
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вину асимільовані «внутрішні варвари» «внутрішнього фронтиру»; 
ознайомлені з суміжною цивілізацією «допоміжні» племена 
«зовнішнього фронтиту», нерідко споріднені з «внутрішніми» 
племенами; «тотальне варварство» поза ними [23, c. 50]. 

У статті «Внутрішні китайські фронтири: китайські й 
російські марґінеси експансії» (1947) О. Латтімор вказав на 
загальні відмінності північно-американського від євразійських 
фронтирів: на противагу прірві між індіанцями й європейцями – 
регулярне перемішування євразійських народів й інтенсивна куль-
турна взаємодія. На його думку, «фронтир розпочинається тоді, 
коли спільнота займає певну територію. Від того часу фронтир 
змінюється й формується активністю спільноти або впливом іншої 
спільноти» [23, c. 51]. 

Таким чином, якщо для Ф. Дж. Тернера фронтир – це 
поселення колоністів, марш протестантів на «пусті землі», тріумф 
цивілізації над варварством, фронтир, за О. Латтімором – ареал 
взаємодії різних культур. На відміну від Ф. Дж Тернера, який 
вважав ідеальним фронтиром американський Дикий Захід, О. Лат-
тімор вважав ідеальним фронтиром Монголію й проводив паралелі 
китайських фронтирів зі стародавніми цивілізаціями, середньовіч-
ними суспільствами Європи, ранньомодерної Північної Америки, 
Росії, Туреччини, України [23, c. 43]. На прикладах Монголії й 
Манчжурії О. Латтімор один з перших розділив фронтири «вклю-
чення» й «виключення», зробив крок щодо типології світових 
фронтирів. 

Сучасні концепції пограниччя істотно відрізняються від зазна-
чених вище. Внаслідок численних дискусій та досліджень учені 
відійшли від лінійного розуміння фронтиру. Історіографія швидко 
поповнювалася роботами, у центрі уваги яких різноманітні форми 
суспільної свідомості, системи цінностей спільнот, соціальна 
поведінка на порубіжжі. Цілковито логічним видається звернення 
дослідників порубіжжя до сфери культурних традицій, релігійних 
практик, ментальності, особливостей соціальної поведінки, специ-
фічних механізмів адаптації соціумів до природно-географічних 
умов, оскільки ці знання давали можливість визначити сприйняття 
однієї етнічної групи іншою, збіг в ієрархії цінностей та антагоніс-
тичні протиріччя. А це, серед інших факторів, визначає динаміку 
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та напрями соціокультурних змін у контексті політичних та 
економічних процесів. 

Концептуальна рефлексія теорії фронтиру повернула науковців 
у бік соціального простору та культурних кордонів. Українська 
дослідниця Я.Верменич проаналізувала динаміку розвитку кон-
цепту кордону в історичних дослідженнях, його філософському 
трактуванні та погоджується з тим, що кордон сучасні вчені 
розглядають не тільки з географічних позицій, а також як межу між 
культурами, різними соціальними просторами тощо [ 4, с. 31–32]. 

Відхід від суто географічної локалізації фронтиру та 
зосередження уваги дослідників на процесах та явищах, що 
визначають порубіжжя, дозволило вченим дослідити його різні 
типи, здійснити їх компаративний аналіз, що безперечно сприяло 
поглибленню розуміння цього феномену. Вивчення різних 
аспектів порубіжжя, використання міждисциплінарних підходів 
дозволило здійснити класифікацію фронтирів. Наприклад,  
А. Рібер називає три типи кордонів: динамічний; консолідований 
(державний); символічний [15, с. 214]. А. Каппелер пропонує роз-
глядати фронтир у контексті географічних, соціальних, воєнних, 
релігійних та культурних маркерів [21, с. 48].  

Наприклад, учасники форуму «Поверх кордону» наголосили, 
що пограниччя – складний, багатовимірний феномен, який має 
особливості у сфері соціальної організації і духовної культури 
порівняно зі звичайними суспільствами. Соціально-філософське 
вивчення пограниччя спирається на принципи взаємозв’язку та 
взаємодії суміжних суспільств. Прикордонні регіони є ареною 
«скомпроментованої історії» (entangled histories) держав та 
імперій, де традиційні взаємозв’язки руйнуються, а партнери 
перетворюються на ворогів [21, c. 52]. 

Border studies – дослідження пограниччя започаткувала праця 
П. Салінса про розмежувальні лінії (boundaries) французько-
німецького кордону (1989 р.)., в якій проаналізовано впливи 
«межового статусу» на соціалізацію населення в зоні кордону. 

Незважаючи на те, шо на кордонах акумулюється руйнівний 
потенціал, прикордонні регіони, за Т. Журженко, мають власний 
потенціал самозбереження. В своїй праці «Borderlands into 
Bordered Lands» (2010 р.) вона зазначає, що прикордонні регіони 
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відіграють особливу роль у процесах формування націй, які 
пов’язані з націоналізацією територій [21, с. 53]. Етнічна гомо-
генізація прикордонних регіонів і ліквідація проміжних зон стали 
важливими завданнями національних держав. Населення з одного 
боку кордону показово відмежовувалося від населення з іншого 
боку, з громадянством іншої країни. З іншого боку, населення 
пограниччя часто поліетнічне та мультикультурне, border peoples – 
люди пограниччя нерідко розмовляють кількома мовами, характе-
ризуються ситуативною ідентифікацією та мають гібридні взаємо-
залежні культури. В цьому контексті варто звернути увагу на 
наявність власної ментальності пограниччя, людей «in-between» – 
на межі [21, с. 54]. Саме тому дослідження пограниччя звертають 
певну увагу на ментальні кордони – кордони, які не обов’язково 
збігаються з територіальними межами держави. Такі кордони є 
конструктами уявних mental maps – ментальних карт і, безумовно, 
мають символічний характер.  

Отже, науковці здійснили поступ у дослідженнях прикор-
донних спільнот, поставивши питання про різні аспекти взаємодії, 
визначивши типи фронтирів. Уже згаданий А. Рібер переконаний у 
тому, що методологічний пошук фронтирних досліджень не 
завершено, незважаючи на численний доробок у цій сфері. Вчений 
характеризує сучасний стан історіографії концепції фронтиру як 
«триптих тернерівської іконографії» [15, с. 201].  

Дослідницький потенціал поняття «фронтир» акцентує віден-
ський історик Б. Куцмані, оскільки вважає його доволі широким та 
містким. Він зазначив: «Особливо перспективною мені видається 
Тернерова спроба поєднати в своїй концепції економічні, 
ментально-історичні та політичні аспекти. І актуальність тут 
полягає… в самому факті, що Тернер поставив питання про 
багатовимірність кордону» [21, с. 71]. Погоджуємося з його 
думкою, що підхід до фронтиру як складного процесу взаємодії 
між різними спільнотами значно розширює пошук та дозволяє 
проаналізувати різні аспекти взаємовпливу. 

Фронтирні студії впевнено увійшли в російську історичну 
науку. Застосування концепції фронтиру в дослідженнях росій-
ської історії зумовлено особливостями процесу державотворення 
Росії. Зокрема, російська дослідниця Н. Замятіна називає кілька 



 

 183

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

фронтирних зон Росії, а саме – сучасний Центральний район, 
Російська Північ, Чорноземний Центр, Дон та Північний Кавказ, 
Урал та Сибір. Історики М. Колеснікова та С. Маловичко звер-
тають увагу на нагальність глибокого аналізу мультикультурного 
розмаїття Північного Кавказу, процесів міжкультурної взаємодії 
на підставі полідисциплінарних та компаративних підходів, істо-
ричної та культурної антропології. Зокрема, порівняння фронтир-
ної зони Поволжя із американським фронтиром пропонують учені 
із Астрахані [3, c. 214]. 

На їх думку, обидва фронтири схожі за долею, їм властива 
атмосфера відчуття свободи. Водночас, відзначає Н. Замятіна, 
Америка приваблювала «європейських переселенців як країна 
більш широких можливостей, ніж Сибір, яка мала образ 
крамольної, бунтівної окраїни» [8, c. 214–215 ]. У російській науці 
пограниччя досліджується в контексті теорії побудови «Русского 
мира» у працях С. Барзілова, О. Бахтизіна, І. Бусигіної, Н. Замя-
тіної, В. Колосова, А. Манакова, В. Савченка та ін. 

Проблемам пограниччя значну увагу приділяють білоруські 
вчені – Н. Антанович, О. Бреська, Н. Белякович. П. Терешкович, 
І. Бобков, С. Донських, В. Носевич, Ю. Гафарова, О. Шкутько,  
С. Запрудський. 

Історіографію українських фронтирів представляють цікаві 
роботи В. Кравченка [11]. Він запитує: «Чи могла Україна, не 
маючи власної державності й свого політичного центру, мати свій 
фронтир? Вона сама була фронтиром – російським, татарським і 
польським у ранньомодерну добу; після чого тричі опинялася в 
епіцентрі геополітичних потрясінь на Сході Європи: спершу в 
середині XVII – на початку XVIII століття, відтак у першій поло-
вині XX століття, упродовж і внаслідок двох світових воєн (1914–
1920; 1939–1945)» [21, c. 55]. На його думку, український фронтир 
мав не лише мілітарний (степовий, козацький), а й культурний, 
релігійний характер, передусім на Заході. Цим, вважає В. Крав-
ченко, зумовлена агресивна політика Російської Православної 
Церкви в Україні в модерну добу, дражлива реакція сучасного 
російського керівництва на європейську орієнтацію української 
влади, не кажучи вже про сучасні взаємини останньої з НАТО. 
Історичні образи «фронтиру» або колишнього «санітарного 
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кордону» впливатимуть на формування українського вектора полі-
тики Польщі та ЄС [21, c. 55–56]. 

Концепція фронтиру, за В. Кравченком, містить у собі модер-
нізаційний потенціал і може сприяти оновленню ортодоксальної 
національної доктрини, акцентуючи не на сакралізації етнокультур-
них прикмет, а на мультикультуралізмі й модернізації [21, c. 56]. В 
науковий обіг В. Кравченко увів поняття «ментальна картографія». 
За ним, ідеї та образи інколи матеріалізуються. «Досить почитати, – 
пише автор, – про східні кордони історичної Речі Посполитої, які, 
виявляється, збігаються із сучасними політичними пріоритетами 
українського електорату» [21, c. 56]. 

Концепція пограниччя з його культурною гетерогенністю 
дозволяє уникнути втискування України в бінарну систему 
культурно-політичних координат «Схід–Захід», натомість дозволяє 
розрізняти на її території окремі ареали «західності», модерності, 
що лише частково накладаються на «східні», або традиціона-
лістські. Ви можете знайти як одні, так і інші повсюди – на Заході 
України так само, як і на Сході, в будь-якому місті та навіть 
інституції. Саме тому для концептуалізації українського погра-
ниччя, на думку В. Кравченка, важливіші ідеї щодо гетерогенності 
соціального простору (за М. Фуко). 

Розглядаючи Україну як «палімпсест історичних кордонів», 
він підкреслює, що символічні кордони різних історичних 
спадщин не збігаються із сучасними адміністративно-політичними 
кордонами. Фронтири є своєрідними «інкубаторами» для органі-
зації і розвитку нових суспільств, оскільки відсутні умови для 
точного відтворення форм соціального життя метрополії. Але  
В. Кравченко зауважує, що фронтир сам по собі не створює 
певного типу суспільства. Він лише забезпечує своєрідний плац-
дарм взаємодії різних культур, систем цінностей, інтересів, у чому 
й полягає роль фронтиру [21, c. 56]. 

Таким чином, під терміном «фронтир» розуміють не так 
кордон чи межу, а точку/поле/територію зіткнення/зустрічі/пере-
тину різних за рівнем розвитку просторових/часових/ментальних/ 
цивілізаційних утворень. Сучасна гуманітарна наука трактує 
фронтир не лише як колонізацію (як, наприклад, Ф. Дж. Тернер чи 
російські історики Сибіру), не лише співіснування та взаємодію 
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кількох цивілізаційних утворень чи держав (як дослідники 
козацтва). Фронтир має регіональний вимір, який не обов’язково 
проходить між цивілізацією та дикунством, мусульманським та 
християнським світами, Китаєм та кочівниками Великого Степу 
тощо. Тому на часі перенесення фронтиру в сучасні хронологічні 
та територіальні межі [6, c. 111–112]. 

Термін «пограниччя», що став відповідником англійського 
терміна «borderland», є багатозначним. У рамках теорії пограниччя 
виникають дослідження різного роду меж – «frontier studies», 
«border studies» і «boundary studies». Кожна категорія переклада-
ється як «межа», але при цьому має різне смислове навантаження. 
Саме з цієї причини в англомовному гуманітарному просторі існує 
декілька прикордонних теорій. Ми дотримуємося «Boundary 
theory», яка вивчається через такі категорії, як «межа», «обме-
ження», розмежувальна лінія, кордон. 

Низку книг про пограниччя як теорію дослідження фронтиру 
опублікував Б. Паркер. Серед них: «На межі імперії: концептуалі-
зуючи кордон Ассирійської Анатолії» (2002), «Механіка імперії» 
(2001). Свою порівняльну модель Б. Паркер називає «Континуум 
динаміки кордонів» (Continuum of Boundary Dynamics – Авт.). 
Концептуалізуючи свою модель «Континуум динаміки кордонів», 
Б. Паркер доводить, що «фронтир» – це тип boundary-кордону. 
Фронтир – це територія на межі культурного утворення, місце 
взаємодії однієї культури з іншою. У статті «До розуміння 
прикордонних процесів» поряд із загальним поняттям boundary-
кордон Паркер пропонує визначення двох спеціальних типів 
кордонів – фронтир і border-кордон. За ним, поняття border-
кордону – це «лінії розмежування, які встановлені в певному місці 
для позначення кордонів між політичними або адміністративними 
утвореннями» [2, c. 43].  

Ми солідарні з Б. Паркером, який визначає: «Прикордоння – 
це регіон навколо або між політичними та культурними ціліс-
ностями, в яких географічні, політичні, демографічні, культурні та 
економічні обставини або процеси можуть взаємодіяти, створю-
ючи border-границі і фронтити» [26, c. 43–44]. Дослідник доводить 
наявну можливість постійної зміни матриці кордонів у часі. На 
його думку, процеси у пограниччі мають власну динаміку 
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зовнішньої та внутрішньої взаємодії матриць кордонів. «Колоні-
зація регіону», як зазначає Б. Паркер, здатна змінювати його 
етнічний та лінгвістичний ландшафт [26, c. 44–45]. За цих умов 
фронтир є об’єктивною категорією історичного процесу, зоною 
транзиту культур народів, зоною локального взаємовпливу. А 
головне – це символічний простір перетину соціальних, куль-
турних, етнічних маркерів спільнот. 

Тема кордонів України набула зі здобуттям незалежності 
перш за все політико-правового звучання та істотно збагатила 
предметні поля багатьох напрямів соціогуманітиристики – історії, 
політології, соціології, культурології та ін. Сьогодні в межах нових 
наукових напрямів – лімології та кордонознавства – вже почався 
активний пошук специфічних дослідницьких методів, здатних 
забезпечити наближення до розуміння соціокультурного феномену 
пограниччя. Ідеться насамперед про можливості застосування 
методів герменевтики, в основі яких лежить з’ясування сенсу дій 
суб’єкта за умов поліфакторності та багатокультурності, обставин 
формування концептів «свого» і «чужого» на зонах пограниччя. 
Вчені ведуть пошук типологій пограниччя з розрізненням «пере-
хідних», «стикових», «фронтирних» погранич. На жаль, ще не 
відпрацьований інструментарій виявлення культурних кордонів та 
дистанції між представниками різних соціокультурних спільнот на 
порубіжжі. Робляться тільки перші кроки щодо з’ясування 
специфіки соціодинаміки пограниччя, кордону як специфічного 
архетипу культури, для класифікації різновидів особливих регіо-
нальних ідентичностей. 

Заради справедливості варто звернути увагу, що на зорі 
української незалежності тема формування кордонів як симво-
лічного та поліфункціонального поняття не відразу стала об’єктом 
наукового інтересу. Вчених цікавила більшою мірою проблема 
етнічних меж у суспільстві. Тому попри політичну актуальність і 
наукову перспективність теми пограниччя у 90-тих роках ХХ ст. не 
відзначалися появою цілісних досліджень про українські кордони.  

Принагідно зауважимо, що на пограничність як особливий 
маркер розвитку української культури та суспільства звертали 
увагу ще П. Куліш, С. Рудницький, М. Грушевський і В. Липин-
ський. А на початку 90-х років ХХ ст. одними із перших 
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історичних досліджень, присвячених кордонам України, стали 
праці В. Боєчка, О. Ганжі, Б. Захарчука, а з часом Я. Дашкевича,  
О. Ковальової, В. Сергійчука. Етнічні процеси в українському 
пограниччі досліджують О. Болдецька, І. Кононов, К. Шестакова, 
А. Круглашов, Т. Рудницька, І. Буркут, В. Джаман, І. Костащук,  
М. Макара, О. Дуліченко, І. Мигович. Різноманітним проблемам 
інтеграційних процесів у прикордонних регіонах (пізніше – євро-
регіонах) присвячені роботи Т. Мазур, Л. Шевчук, І. Ілько,  
Ш. Пурича, В. Струтинського, Д. Ткача.  

Один із перших кроків у зміні акцентів і напрямів досліджень 
кордонів і прикордоння в Україні було зроблено у 2003 р. в Хар-
кові під час проведення наукового семінару «Українсько-російське 
пограниччя: формування соціального та культурного простору в 
історії та в сучасній політиці». Геополітичне майбутнє українсько-
російського кордону розглядалося в контексті глобалізаційних 
процесів та європейської інтеграції. Визначальне місце науковці 
відвели формуванню нового наукового напряму – лімології, яка 
має досліджувати проблему пограниччя, кордонів, фронтирів, 
буферних і контактних зон. 

Звертаючи увагу на концепт «пограниччя», С. Троян зазначає: 
пограниччя є територією, де є унікальні можливості обміну і 
культурної дифузії, а також розвитку різних форм співпраці його 
мешканців. Тут утворюється специфічний клімат, який сприяє як 
толерантності та сприйняттю культурних відмінностей, так і 
ворожості, конфліктам, антагонізмам, формуються різні виміри 
суспільної свідомості. Автор вирізняє просторовий і суспільно-
культурний контексти пограниччя, а також звертає увагу на 
«територіальний спосіб описування» пограниччя, «ідентитети 
якого в площині таких категорій, як історична пам’ять і суспільна 
свідомість» [22, c. 226].  

О. Сухомлинов аналізує амбівалентність поняття пограниччя 
на прикладі поняття «креси», яке «є не стільки ім’ям власним, 
скільки загальним» [17, с. 301]. За ним, пограниччя може 
розглядатися як суспільно-політичне, суспільне або культурно-
мистецьке явище. Проте дослідник практично не приділяє уваги 
етнічній складовій та ролі міжетнічних контактів, які зумовлюють 
політичні та культурні процеси в пограничних зонах. Разом з тим, 
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О. Сухомлинов вказує на важливість об’єктивності аналізу, що 
приведе до «поміркованого прочитання історії пограничних тери-
торій та розкодування мультикультурних знаків» [16, c. 305–307]. 
У книзі «Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему» 
автор намагається розглянути механізми культурних погранич 
через призму суспільно-політичних подій, що призвели до появи 
нових багатонаціональних територій у глобалізованому світі. 
Цікавим є бачення стану міжкультурної взаємодії: зіткнення – 
конфлікт – стикання – сусідство – контакт культур. «Архетипічні 
бінарні антиномії властиві будь-якому суспільству», на думку  
О. Сухомлинова, є критеріями оцінки сусідів, «інших». Категорії: 
колективна свідомість, історична пам’ять, національна іден-
тичність, мала вітчизна, міф – «відкривають перед дослідниками 
нові інтерпретаційні можливості» [18, c. 26–42]. 

Заслуговує на увагу саме інтердисциплінарний підхід до вив-
чення соціокультурного феномену пограниччя. Автор намагається 
довести, що креси є «типовим пограниччям (передусім культур-
ним)». Він показує, що «Палімпсест кресової культури є спадщиною 
двох народів», саме польська та українська традиція сформувала 
специфічний образ цих земель [18, c. 42–62]. На тлі історичних 
подій відображена еволюція перцепції польсько-українського 
пограниччя як «малої вітчизни двох народів» у контексті поняття 
«ідеологічна батьківщина». 

У дослідженні О. Сухомлинова «Етнокультурний дискурс у 
літературі польсько-українського пограниччя ХХ ст.» зроблено 
висновок: етнокультурне пограниччя є універсальною категорією, 
що відображає глибинні палімпсести сучасних цивілізацій і куль-
тур, імперативом якої є «дифузія» кордонів. «Мультикультурність 
гетерогенного пограничного простору попри притаманну йому 
конфліктогенність передбачає встановлення міжетнічних контак-
тів», – пише О. Сухомлинов. Література пограниччя має зв’язки із 
«виокремленим простором, який протягом певного часу зазнав 
певних історичних змін і відображає особливості порубіжної 
спільноти, що послуговується традиційними кодами з певним 
набором знаків, символів» [17, c. 6].  

Значна наукова увага концепту пограниччя приділена у 
працях польських дослідників: А. Садовського, А. Клосковської, 
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М. Щепанського, З. Круча, Ю. Хлебовчика, Г. Красовської. Однак 
кожен із них висвітлює пограниччя через призму власних 
дефініцій. 

Польський учений А. Садовський вирізняє такі аспекти соціо-
логії пограниччя: просторовий (територія, яка знаходиться при 
границі або далеко від центру), суспільно-культурний (суспільно-
культурний контакт у певному просторі між народами чи 
етнічними групами) і особисто-культурний (як ареал формування 
нової людини і культури). У свою чергу, дослідник українсько-
польського пограниччя професор Ґ. Бабінський здійснив соціоло-
гічний аналіз етнічного пограниччя у географічному, історичному, 
політичному, етнічному, суспільному та культурному параметрах 
[22, с.226]. М. Зовчак з Варшавського університету визнає погра-
ниччя більш придатною категорією для аналізу культури, ніж 
категорію «ідентичність». Дослідниця також підтримує М. Герц-
фелда з Гарвардського університету, за яким, пограниччя – це 
«певний фізичний простір, воно зобов’язує до чогось, що 
знаходиться «поміж» зони контакту, території, в якій розрив 
неперервності стає трохи розмитим, не таким гострим» [22, c. 227]. 

Відома дослідниця міжкультурної взаємодії А. Клосковська 
запропонувала такі дефініції :  

- у вузькому розумінні пограниччя – територія, розташована 
між двома близькими етнічними чи регіональними просторами, 
яка характеризується етнічним чи національним «змішуванням»;  

- у широкому розумінні пограниччя – це сусідство культур, 
взаємодія, яка виникає внаслідок шлюбів, міграції, контактів 
етнічної групи у просторі домінування іншої національної 
культури [7, c. 184].  

Перехід від «уявлення до операціонального поняття» у 
трактуванні пограниччя здійснив український вчений В. Кочан. У 
дослідженні пограниччя як соціокультурного феномену він звертає 
увагу на такі особливості пограниччя, як: просторова обмеженість 
(регіональність); взаємодія етнокультурних спільнот; наявна лінія 
демаркації взаємодії спільнот на кордоні. 

Найбільш евристичну, на нашу думку, типологію феномену 
«пограниччя» В. Кочан наводить у праці «Типологія пограниччя»: 
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- «перехідне» пограниччя – регіон активної культурної взаємо-
дії, плавного переходу культурних ознак однієї культури в іншу; 

- «стикове» пограниччя – область, що примикає до кордону 
між територіально сталими культурами; 

- «фронтирне» пограниччя – регіон освоєння, колонізації 
території з іншим рівнем культурного розвитку [ 10, c. 166–167]. 

Отже, автор показує полісемічність явища пограниччя.  
Очевидно, що культурне пограниччя можна визначати як 

«зіткнення – конфлікт – стикання – сусідство – контакт 
культур». Форма співіснування культур на пограниччі зумовлю-
ється як специфікою пограниччя, так і особливостями «міжлюд-
ських реляцій» (формула Ю. Хлебовчик). 

Характеризуючи «стикове пограниччя», С. Ульяш звертає 
увагу на особливості його культурних параметрів: культурні 
системи чіткі, між ними пролягає демаркаційна лінія; пограниччя 
характеризується двомовною генетичністю; мовно-етнічна спорід-
неність не сприяє виникненню зазначеної демаркаційної межі, 
наявна перехідна зона, де з часом виникає певний тип суспільства і 
культури [18, c. 11]. Учений аналізує феномен пограниччя як 
історик літератури, зосереджуючи увагу на релятивності культур-
них систем, наголошуючи на мовній спорідненості, яка визначає 
інтенсивність міжетнічних контактів.  

За іншими критеріями диференціює пограниччя М. Дом-
бровська-Пратика. «Національні культури, яким властивий досвід 
пограничної онтології й периферійності», створюють своєрідні 
матриці. Першу зумовлює «свідомість периферійного суспільства». 
Ця «свідомість кордону» базується на культурній «автокреації 
віддаленої від центру оборонної стіни чи оточеної фортеці». На 
переконання авторки, спостерігається «специфічна авторефлексія», 
пов’язана із ситуацією пограниччя, що призводить до ксенофобного 
поділу простору на «свій»/ «чужий» [18, c. 12]. 

У другій – культурний полілог набуває мультикультурних 
цінностей, які є альтернативою офіційним домінуючим дискурсам 
«центру». Створюється «культурний образ пограниччя», що «ек-
спонує комплікації неоднозначної та суперечливої щоденності». За 
такої моделі пограниччя розглядається через «екзистенції звичай-
ності», «автентичності особистісного буття», які призводять до 



 

 191

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

появи альтернативної ідентичності з характерною для неї свідо-
містю пограниччя. Дихотомія пограниччя, за М. Домбровською, 
«постійний вибір між замкненістю у світі ідеології ксенофобії та 
толерантністю щодо Іншого» [18, с. 12]. Отже, дослідниця є 
прибічником опозиційності понять, а тому доводить антиномічність 
самого поняття пограниччя. «Кордони культури» консервуються за 
допомогою механізмів, спрямованих на самозбереження її ціліс-
ності та самобутності. Кордони культури визначають рівень 
«замкненості/відкритості» культурної системи нації.  

Пограниччя в антропологічній теорії розглядається як простір, 
що визначається людиною, осмислюється та твориться носіями 
традиційної культури. Л. Хлестакова вважає, що незалежно від 
національності та віросповідання універсальним для всіх етнічних 
культур є сприйняття простору у категоріях «добрий–поганий», 
«небезпечний–безпечний». Вона наводить матриці, які визначають 
моделі цього простору :  

- позиція особи, що знаходиться у центрі «свого» світу;  
- наявність периферії, тобто віддаленої «зони відчуження»; 
- наявна система розмежувань за лінією впливу «свого» та 

«чужого» [27, c. 74–75].  
Важливою складовою цієї матриці є маркер «кордон/межа», у 

контексті з яким простір пограниччя розглядається у межах фор-
мули «центр–периферія», «свій–чужий», «внутрішній–зовнішній». 
Отже, кордон, поділяючи простір на сегменти, виконує такі 
функції: маркує ареал «сусідства з чужим», передбачає «непоруш-
ність межі» й, водночас, можливість/необхідність її подолання 
через призму «безпека – небезпека». Саме маркери проти-
ставлення надають зонам пограниччя статусу «конфліктної зони», 
зони напруги за лінією «свій»/«чужий». Наприклад, усвідомлення 
власної етнічної чи релігійної відмінності, відчуття «культурної 
вищості» (формула Я. Рещинського) – джерело конфліктності в 
ареалах пограниччя. Протиріччя між представниками протилеж-
них соціокультурних груп пограниччя, як вважає Л. Хлестакова, 
здебільшого зумовлені сталими стереотипами «упередженості/ 
ворожості», ніж проявами несправедливості. «Почуття кривди», за 
нею, може стати «фрагментом генотипу», який впливає на 
поведінку «пограничної популяції» [27, c. 76]. 
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Концептуалізує напрям історичної лімології у вітчизняній 
історії Я. Верменич. Вона зробила глибокий аналіз доробку 
сучасних дослідників щодо теоритичної лімології та міждисциплі-
нарних підходів до питання прикордоння. Ми солідарні із 
авторкою, яка визнає термінологічну неусталеність понятійного 
апарату, зокрема «пограниччя», «прикордоння», «порубіжність». 
Заслуговує на увагу твердження Я. Верменич, що еволюція 
транскордонних відносин на українському пограниччі йде у 
напрямі від «відчуження» до інтеграції, ліквідації бар’єрів і 
упереджень [4, c. 48].  

Важливим сегментом «кордонної» проблеми є статус погранич. 
Здебільшого пограниччя цікавить дослідників як ареал «інтенсивної 
концентрації соціально-психологічної енергії» (формула В. Крав-
ченка). У дослідженнях В. Боєчка, О. Бойко, С. Леп’явка, В. Маслій-
чука питання специфіки порубіжних територій, особливостей 
формування самосвідомості «людини прикордоння» на українських 
теренах розглядається у контексті із еволюцією соціально-
політичних орієнтирів попередніх століть.  

На переосмислення значення кордонів у соціальному просторі 
справляють вплив реалії глобалізації та інтеграції. Прикордонні 
регіони та порубіжні території розглядаються як периферія країни. 
Парадокс полягає в тому, що сучасні кордони, які розділяють дер-
жави, перетворюють прикордоння у «центри особливих регіонів», 
де породжуються нові форми солідарності. 

 У контексті «переокреслення пострадянського простору» і 
новітнього «кордонотворення» розглядає пограниччя Т. Журженко. 
В праці «Від прикордонних земель до земель із кордонами. 
Геополітика ідентичності у пострадянській Україні» вона досліджує 
українське пограниччя як у зв’язку з ідеологією політичних акторів, 
так і пересічних громадян. На її переконання, національні кордони 
«збудовані не лише з прикордонних стовпів та загроз – вони потре-
бують словесної, наративної переконливості». Наприклад, «україн-
сько-російському пограниччю явно бракує символічної ваги». У 
зонах пограниччя люди «здебільшого не вважають сусідів по 
другий бік за культурно «інших» [5, c.71]. Отже, й українська 
ідентичність тут плинна й ситуаційна; вона легко поєднується з 
російською, «слов’янською», «пострадянською».  
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Т. Журженко чітко вказує, що сам українсько-російський 
кордон тісно пов’язаний з проблемою національної ідентичності, 
набуває символічного сенсу захисту від «небезпечної відкритості 
зі Сходу» [8, с. 11]. Як ніколи актуальними є висновки дослідниці 
щодо загроз з боку східного кордону: культурний та інформа-
ційний впливи Росії, загроза лінгвістичній ідентичності в прикор-
донних зонах, економічна інтервенція, нелегальна міграція. На 
основі наявних небезпек прикордоння Т. Журженко доводить, що 
«специфіка формування національної ідентичності в Україні 
потребує дистанціювання від Росії» [8, с. 11]. 

Через призму формування дискурсів локальної і національної 
ідентичностей пограниччя досліджує історію Харкова і Слобожан-
щини В. Кравченко. У рамках спільного білорусько-українсько-
молдавського проекту «Соціальні трансформації у Пограниччі» він 
зробив спробу подивитися на Слобожанщину не як на «степову 
окраїну Московської держави» і не як на «бліду тінь Гетьманщини», а 
як на унікальний пограничний простір, на якому зустрічалися, 
народжувалися і взаємодіяли конкуруючі і навіть взаємовиключні 
дискурси й ідентичності [4, c. 72]. У цей контекст майстерно вплетена 
еволюція інтелектуального «освоєння» регіону і його центру – 
Харкова, історія їх «уявлення», ментального картографування й репре-
зентації в наукових наративах і в публічному просторі. В. Кравченко 
продовжує традицію, що склалася в останні роки на основі «культурної 
(гуманітарної) географії» [12]. У своїх історіографічних за змістом 
працях він також розглядає проблему «жорстких» і «м’яких» кордонів 
у контексті «двох Україн». Він наголошує на тому, що символічний 
кордон, який ділить нашу країну на дві умовні спільноти, «не збіга-
ється ні з географічним, ні з мовним, ані з політичним. Його можна 
знайти як на Заході, так і на Сході країни, в будь-якому місті й селі». 
Він зробив висновок, який пояснює причини ціннісного розколу 
українського суспільства: «кордон» – у головах людей». 

Чинник «внутрішнього кордону» невід’ємно пов’язаний із 
феноменом пограниччя. Кордон, зазначає О. Шевчук, «можна 
окреслити як місце найбільш віддалене від центру, а отже, від 
місця святого для культури (або людини, для якої центр – це дім, 
домашнє вогнище)». Подібне віддалення «спричинює наростаюче 
відчуття непевності у зоні кордону». Водночас, наявність кордонів 
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означає можливість їх подолання та співпраці, саме тому жоден 
кордон не можна вважати ані цілком замкнутими, ані цілком 
відкритим. Перетинання кордону, за О. Шевчуком, дійство знакове 
та значуще, це розширення меж світогляду, духовне збагачення і 
розвиток. Подолання ліній розмежування «завжди таїть у собі 
поступ вперед» [25, c. 87]. Отже, пограниччя – це своєрідний 
коридор, де відбувається плавний «перехід від однієї культури до 
іншої, де культури долають власні упередження та стереотипи».  

Пограниччя, як соціокультурний субрегіон, поєднує групи з 
відмінними світоглядними принципами, відмінними культурними 
традиціями і віросповіданням. У цьому контексті В. Кочан звертає 
увагу на те, що культура пограниччя розкривається через взаємодію 
соціокультурних спільнот. Соціуми прийшли до розуміння того, що 
існування в координатах «свій – чужий» не приведе до порозуміння 
з «іншими». З одного боку, пограниччя відкрите до сприйняття та 
наближення до іншої культури. З другого, прикордонний простір є 
своєрідним «консерватором культури» [11, с. 4–5].  

Дослідниця І. Олюніна в роботі «Досвід вивчення Біло-
руського Полісся у польській історіографії» слушно зазначає: 
«Прикордонні регіони з часом акумулюють культурний і соціаль-
ний досвід декількох традицій. Вони консервують цей досвід і 
формують манеру взаємин з навколишнім світом. Будь-які зміни 
соціального, економічного, культурного плану відбуваються тут із 
великими труднощами, набуваючи неповторної специфіки, коли 
вже до наявних традицій додаються нові, неспроможні цілком 
витіснити або замінити старі» [13, c. 145]. 

Ми погоджуємося з висновками, що пограниччя відіграє над-
звичайно важливі функції: накопичення, збереження і розвитку. З 
одного боку, культура, також завдячуючи пограниччю, збагачується 
та розвивається, набуває нових для себе рис. А з іншого боку – на 
пограниччі спостерігається «збереження ідентичності та власної 
культурної самостійності» [25, c. 89]. 

Однією із особливостей пограниччя є власне сприйняття 
«чужого». Якщо для культурно споріднених територій «чужий» – 
явище повсякденне, то для пограниччя «чужий» – сталий маркер 
взаємодії. У прикордонній культурі «чужий» з «зовнішнього 
іншого» перетворюється на «внутрішнього іншого». Чужий має 
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риси маргінальної особи, яка «здійснює спеціальну ідентичність» у 
пограниччі. Це підтверджує існування в білоруській культурі 
феномену «тутешності». Поняття «тутешності» є своєрідним мар-
кером у формуванні національної ідентичності, ланкою в ланцюгу 
«литвин» – «тутешній» – «білорус» [11, c. 131]. На пограниччі існує 
певний захисний механізм, який зберігає першооснови оригінальної 
культури народу, породжуючи феномен культурної взаємодії 
«розвиваючи – зберігати» (формула О. Шевчука). 

Спільноти, що живуть на пограниччі, водночас є самодостат-
німи й інтровертними. Іноді це приводить до того, що будь-які 
впливи ззовні сприймаються як неприйнятне. Досліджуючи особли-
вості регіональної ідентичності Донбасу, Б. Бахтєєв стверджує, що 
будь-які спроби інтеграції його мешканців у загальноукраїнську 
культуру проходять із труднощами. Він пише: «Мешканці регіону 
усвідомлюють його частиною України – принаймні номінальною, 
але разом з тим вони протиставляють його «сільській Україні». 
Усвідомлення окремості Донбасу, його особливості – то і є 
підвалини регіонального патріотизму. «Ані Україна, ані Росія», 
«…ланцюг, що нерозривно поєднує Україну та Росію…», – такою, 
згідно з регіональною ідеологією, є місія Донбасу» [25, c. 90]. 

Власне, зважаючи на те, що соціум пограниччя творить 
власну систему культурних кодів, він утворює єдиний культурний 
простір пограничного регіону. Це формує, за О. Шевчуком, 
«своєрідний регіональний патріотизм, який часом може бути 
сильнішим, ніж патріотизм до країни, громадянином якої є та чи 
інша особистість» [25, c. 91]. Такі особливості соціокультурної 
матриці пограниччя можуть призводити до зіткнення «осново-
положних цінностей етносу», негативної міфологізації «інших», 
створювати пастки ціннісних розмежувань. Ці чинники здатні 
розколоти соціокультурний простір країни, в територіальних 
межах якої існує субрегіон пограниччя. 

Висновок. Аналіз пограниччя як об’єкта дослідження гумані-
тарних наук показує, що пограниччя – багатогранне явище з 
оригінальною мозаїкою соціокультурної взаємодії, неймовірною і 
неповторною можливістю бути «місцем зустрічі» матриць соціо-
культурних цінностей, іноді абсолютно протилежних. На цій 
основі вимальовується нове бачення пограниччя як ареалу буття і 
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простору з власною динамікою розвитку, ресурсами взаємопливів. 
У його (пограниччя – Авт.) межах формуються особливі типи 
ідентичності та переважає локальна свідомість. Водночас погра-
ниччя – особливий соціокультурний простір контактів і прикор-
донних трансформаційних процесів. Це диктує необхідність уваги 
до проблеми пограниччя у політологічних дослідженнях. 

 
_______________________________ 
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Тетяна Лобода 
 

ЕТНОПЕДАГОГІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
У статті розглянуто проблему залучення етнопедагогіки до 

процесу формування української політичної нації та спільної 
національної ідентичності. Звернуто увагу на специфіку україн-
ського варіанта творення спільної національної ідентичності, що 
має різні за своєю конфігурацією лінії розлому, та, відповідно, на 
необхідність пошуку ефективного способу застосування елемен-
тів народної педагогіки в регіонах, що за своїм характером є 
поліетнічними, поліконфесійними і недостатньо однорідними в 
плані суспільних ціннісних орієнтацій.  

Ключові слова: національна ідентичність, націотворення, 
соціополітичні трансформації, етнопедагогіка, народна педа-
гогіка, процес соціалізації.  

Loboda Tetyana. Etnopedagogics as instrument of forming of 
national identity. The article is considered to the problem of bringing 
in of etnopedagogic to the process of forming of Ukrainian political 
nation and general national identity. Paid regard to specific of the 
Ukrainian variant of creation of general national identity which has 
different after the configuration lines of break a secret, and, 
accordingly, on the necessity of search of effective method of 
application of elements of folk pedagogics for regions, that after the 
character is multiethnical, multikonfesional and homogeneous not 
enough in the plan of the public valued orientations.  

Key words: national identity, nacietvorennya, sociopolitical 
transformations, etnopedagogics, folk pedagogics, process of 
socialization. 

 
Динамічний і гостроконфліктний перебіг суспільно-політич-

них процесів в Україні, що став особливо виразним в останній рік-
півтора, стрімко актуалізував проблему аналізу поточного стану та 
особливо шляхів подальшого розвитку постмодерної української 
політичної нації. Адже пошуки способів виходу із кризи, що, поза 
всяким сумнівом, була спровокована цілеспрямованими агресив-
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ними діями зовнішньої сили, але, водночас, на певних територіях і 
в певних етносоціальних групах містила й певні внутрішні 
передумови, зумовлені передовсім відсутністю належної єдності в 
баченні перспектив етнополітичного розвитку України, ставить під 
сумнів гомогенність національної самоідентичності українців і 
підштовхує певні політичні сили до реінкарнації ідей полі-
культурності, полімовності, поліетнічності. А це, у свою чергу, на 
політичному рівні проектується в концепти федералізації і навіть 
конфедералізації України як нібито єдино можливого способу 
збереження сучасної демократичної Української держави. 

Особливу активність у цьому напрямі виявляють російські 
науковці. Широко послуговуючись риторикою досліджень західних 
політологів і запозичуючи запропоновані ними етнополітичні моде-
лі чи принаймні лексичні звороти, використовують їх як інструмент 
обґрунтування політичної необхідності, аби не сказати невідворот-
ності, заміни унітарного устрою України на федеративний. 
Аргументуючи свої висновки тим, що нібито у випадку, коли країна 
має глибокі етнічні, культурні чи соціально-економічні відмінності 
між територіями, саме федеративний устрій буде найкращою 
формою демократичного розв’язання проблеми [4, с.70].  

Проте чи лише федералізація може (та й чи може загалом?) 
допомогти у розв’язанні проблеми недостатньої консолідації 
суспільства навколо ідеї національного розвитку? А якщо ні, то 
що є альтернативою проведенню глибоких трансформацій полі-
тичного ландшафту країни, напрями яких, що особливо важливо, 
визначаються не внаслідок внутрішньополітичного націо-
нального діалогу, а нав’язуються суб’єктом іззовні, причому з 
неприхованими або недостатньо прихованими власними геополі-
тичними інтересами, і результати цих новацій для переважної 

                                                 
 Зокрема, один з провідних російських ідеологів так званої теорії неоєвра-

зійства Олександр Дугін в опублікованій ще в 2000 р. книзі «Основы геополитики: 
геополитическое будущее России» стосовно України зауважив таке: «Существо-
вание Украины в нынешних границах и с нынешним статусом «суверенного 
государства» тождественно нанесению чудовищного удара по геополитической 
безопасности России, равнозначного вторжению на ее территорию». І як 
зазначають дослідники, ця думка О.Дугіна нині посідає важливе місце в структурі 
сучасної російської геостратегії і зовнішньої політики Російської Федерації [8].  
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більшості політичних гравців усередині України видаються 
доволі сумнівними?  

Констатуючи наявність проблеми, що умовно можна класи-
фікувати як регіональний сепаратизм, – нехай і штучно спровоко-
ваний, проявлений у політичних реаліях не в тих масштабах, як 
це вигідно представляти в медіапросторі сусідньої держави, що 
переймається передовсім досягненням власних геополітичних 
інтересів, все ж не варто її ігнорувати. Навпаки, держава має 
всерйоз перейнятися завданням ліквідації такого розколу чи 
навіть його штучного проекту. Адже, як наочно демонструє 
практика останніх років, його наявність/видимість активно 
використовується зовнішньою силою для дестабілізації ситуації в 
Українській державі. Подолати проблему такого розколу можна 
передовсім через консолідацію української політичної нації, 
внаслідок підвищення рівня гомогенності національної самоіден-
тичності громадян України.  

А перед тим як спробувати знайти відповідь на питання, яким 
чином цього можна досягнути, варто хоч би тезово зупинитися на 
проблемі виявлення природи нації як такої. Отож, як відомо, 
загалом існує три основні підходи до розгляду проблеми природи 
націй: примордіальний, конструктивістський та інструментальний. 
Якщо спробувати максимально лаконічно окреслити суть різно-
читань представниками цих різних підходів, то перші з них 
переконані, що сутність нації полягає в її фундаментальному й 
незмінному характері; натомість другі стверджують, що нація 
конструюється конкретними історичними обставинами; а треті 
загалом зводять суть нації до феномену масової свідомості, 

                                                 
 Про наявність розколу в Україні неодноразово згадує й відомий амери-

канський політолог Самуель Гантінгтон, шукаючи аргументи для обґрунтування 
своєї теорії «Зіткнення цивілізацій». Згадуючи Україну, Гантінгтон зауважує, що 
наша країна є другою за значенням на пострадянському просторі, а «лінія розлому» 
проходить Україною «прямо по її центру», починаючи з часів Берестейської 
церковної унії 1596 р. Так само й як інший американський політолог Ян Бжезін-
ський, апелюючи до результатів президентських виборів 1994 р., констатував 
«розлам між європеїзованими слов’янами Західної України та російсько-слов’ян-
ським баченням того, на що має перетворитися Україна. Це не стільки етнічна 
поляризація, скільки різні культури».  
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змодельованого елітами для мобілізації мас за допомогою різного 
роду політтехнологій [3]. У довготривалій і багаторівневій дис-
кусії прибічників тих чи інших підходів стосовно того, чи є 
національна ідентичність даною від природи, а отже, чіткою і 
незмінною, чи вона все ж являє собою лише конструкт, а до того ж 
політтехнологічний конструкт, позбавлений серйозного етнічного 
підґрунтя, на наш погляд, найбільш переконливо, принаймні на 
сьогодні, видаються твердження сучасних конструктивістів або 
так званих «пізніх постмодерністів». Їх представники визнають 
важливість походження індивіда, його спорідненість з певним 
соціумом, що або проживає на певній території, або своєю 
історичною пам’яттю пов’язаний з нею, оскільки національна й 
етнічна ідентичність формується відповідним соціумом, але при 
цьому існує й принципова варіативність, свобода в їх зміні та 
заміні, адже сучасне суспільство пропонує індивіду багатоманіт-
ність варіативних моделей ідентичності [14]. 

Торкаючись проблеми теоретичного підґрунтя процесу набуття 
ідентичності індивідом й при цьому не надто заглиблюючись у 
філософську дискусію щодо його іманентної природи, зауважимо 
лише своє солідаризування з аргументами представників так званої 
«соціальної феноменології», котрі послідовно відстоюють думку, 
що «ідентичність… є ключовим елементом суб’єктивної реальності. 
Подібно до всякої суб’єктивної реальності вона перебуває в діалек-
тичному взаємозв’язку з суспільством. Ідентичність формується 
соціальним процесом. Одного разу викристалізувавшись, вона 
підтримується, видозмінюється і навіть переформатовується 
соціальними відносинами» [1]. 

Досліджуючи природу набуття ідентичності індивідом, 
дослідники виділили цілу низку найбільш визначальних чинників 
формування національної ідентичності. Чи не найбільш вагомими 
серед них є суверенізація певної державної території, запроваджен-
ня національного громадянства, продукування гуманітаріями 
певних ідей і змістів про національну спільноту, архаїзація історії та 
формування державою національної політики пам’яті, створення 
єдиного інформаційно-комунікативного простору тощо [17, с. 36]. А 
ще серед цих, найбільш вагомих факторів становлення ідентичності, 
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дослідники визначають школу, освітню систему та педагогічний 
процес. Згідно з Е.Гелнером, для вироблення національної іден-
тичності потрібен специфічний завод, і таким заводом є національна 
освітня та комунікаційна система [17, с. 36]. Звідси, й однією з 
головних функцій школи, освітньої системи загалом є, серед 
іншого, й утвердження загальної колективної ідентичності та, 
зрештою, об’єднання розрізнених етнічних і класових груп в єдине 
ціле, що наразі позначається як політична нація. 

Отож система освітніх інститутів виступає саме тим ефек-
тивним засобом гомогенізації, об’єднання суспільства навколо 
загальної ідеї – ідеї нації. Але ж у сучасному світі не так уже й 
багато є держав, політичну націю яких сформовано на моно-
етнічному і монорелігійному ґрунті. У переважній більшості 
випадків реальність є протилежною: поліетнічні і поліконфесійні 
субстрати з більшою чи меншою кількісною перевагою однієї чи 
кількох груп. Україна тут не є винятком. Українська політична 
нація також є продуктом об’єднання різних етнічних груп, частина 
яких проживає доволі компактно на певних територіях, зберігає 
тією чи іншою мірою в недоторканності етнічні традиції, спільну 
регіональну пам’ять тощо.  

Яким же чином освітній процес у таких регіонах має одночасно 
і зберігати в собі функцію того самого «заводу з вироблення 
гомогенної національної ідентичності», і залишатися інститутом, 
що допомагає зберігати етнічну самобутність, що є невід’ємним 
правом кожної етнічної групи, яка проживає в сучасній демокра-
тичній державі? Вочевидь, підґрунтям для реалізації цих, на перший 
погляд, не тотожних одне з одним завдань може стати вміле 
застосування прийомів і методів етнопедагогіки.  

У сучасному розумінні цього терміна, етнопедагогіка – це 
наука про тисячний народний досвід виховання та навчання під-
ростаючих поколінь, виховну мудрість певної етнічної спільноти 
людей (В.Євтух, А. Марушкевич); система народних знань і умінь 
у справі навчання і виховання підростаючих поколінь, яка є 
невід’ємною частиною національної духовності, усний багато-
томний підручник виховання, що зберігається з найдавніших часів 
у пам’яті народу (В.Кузь, Ю.Руденко); народна педагогіка певної 
етнічної спільноти (Є. Сєвавко). 
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Варто зауважити, що проблема рівня впливу традиційних спо-
собів виховання (тобто, саме того, чим і переймається етнопеда-
гогіка) на формування особистості вже від початку ХХ ст. широко 
дискутувалась у науці й набувала різних трактувань. Так, скажімо, у 
зарубіжній науці ще з кінця 20-х рр. ХХ ст. вона стала предметом 
самостійних досліджень представників школи «культура й 
особистість». Останні (а їх відносять і до етнопсихологічної, і до 
культурологічної, і до етнографічної сфери гуманітарних знань) 
виявляли особливу зацікавленість процесом формування особис-
тості в ранньому дитинстві, відштовхуючись при цьому від ідей 
культурного детермінізму у процесі формування особистості. 
Зокрема, вони відстоювали думку щодо наявності специфічної для 
кожного народу «базової структури особистості», яка відображає 
оптимальні умови існування того чи іншого етносу в наявних 
культурно-історичних умовах. І ця структура формується в ран-
ньому віці під впливом специфічних, притаманних етносу способів 
догляду за дитиною. Відштовхуючись від ідей фрейдизму, які 
справили визначальний вплив на багатьох представників цієї школи, 
стверджувалося, що «досвід раннього дитинства», що складається 
під впливом типових для певної традиційної культури догляду за 
дітьми протягом перших років їхнього життя практик, як-то: 
режиму годування, способів сповивання, купання, заколисування 
тощо, саме і формує «через фактори пригнічення чи сублімації 
підсвідомих імпульсів, інстинктивних емоцій і бажан» певний тип 
етнічного характеру, що і є «базовою структурою особистості».  
І сформований у такий спосіб у ранньому дитячому віці базовий 
тип, на думку представників школи «культура й особистість», ніби 
«застигає» і в подальшому житті саме він визначає ідентичність 
особистості, її соціокультурні потреби [15, с.44; 23, с. 30–31]. 

У контексті застосування етнопедагогіки в процесі набуття 
національної ідентичності, на наш погляд, вельми важливими 
видаються твердження відомих соціологів Пітера Бергера і Томаса 
Лукмана щодо існування двох рівнів соціалізації – первинної і 
вторинної. Перша соціальна реальність конструюється для інди-
віда іншими людьми, оскільки в ранньому віці дитина сприймає 
навколишній світ лише як просто соціальну реальність і не інакше. 
Але коли дитина стикається з альтернативним зразком мислення і 
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поведінки, розпочинається етап вторинної соціалізації, коли єдина 
соціальна реальність розпадається на частини. На цьому етапі 
ідентичність формується під впливом багатьох людей і постає як 
складений соціальний конструкт. І хоч зазвичай пріоритетною, на 
думку вчених, є первинна соціалізація, оскільки саме вона формує 
визначальний образ ідентичності, але етап вторинної соціалізації, 
коли цей образ суттєво доповнюється і коригується в межах 
існуючої структури, є надзвичайно важливим, адже на цьому етапі 
відбувається інтернаціоналізація світу індивіда, його виходу за межі 
локального простору сім’ї, усвідомлення свого статусу через 
порівняння зі статусом інших членів суспільства [1]. Дослідники 
відзначають, що на противагу першому етапу соціалізації, коли над-
звичайно важливим є стійкий емоційний зв’язок між дитиною та 
батьками, на другому етапі емоції вже не настільки важливі, а ди-
тина сприймає свого вчителя як «інституційного функціонера» [1]. 
В контексті тематики нашої статті важливим є те, що саме роль 
учителя учень розуміє як «репрезентацію специфічних інституцій-
них значень, притаманних нації, а не регіону, світу національного 
середнього», а не того локального, до якого належить сім’я чи 
родина дитини [1]. 

Цікаво, що ідентичність, набуту на етапі вторинної соціалі-
зації, значно легше зруйнувати, аніж ту матрицю, що була 
сформована на етапі первинної соціалізації. У зв’язку з чим Бергер 
і Лукман радять посилювати акценти ідентифікації за допомоги 
особливих педагогічних технік «повернення індивіда додому», 
тобто створення учителем ефекту «домашнього характеру» освіт-
нього процесу [1], що сприяє більш якісному засвоєнню певних 
структур ідентифікації, наближення їх рівня стійкості до того 
рівня, який зазвичай спостерігається на етапі первинної соціалі-
зації. У контексті цього прийоми і методи етнопедагогіки, зважа-
ючи на її тісну пов’язаність з родинними цінностями, а отже, і 
наближеністю до сфери емоцій дитини, безумовно здатні суттєво 
сприяти стійкому засвоєнню структур національної ідентичності. 

Звичайно ж роль і значення виховання, в ширшому сенсі – 
первинної та вторинної соціалізації із використанням таких тради-
ційних каналів зв’язку, як батьки – діти та учителі – учні, є 
практично визначальними в сенсі формування ідентичності в 
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традиційному суспільстві. В сучасних умовах надзвичайно дина-
мічного розвитку телекомунікаційних можливостей, в умовах 
стрімкої глобалізації світу все більшого значення для формування 
ідентичності набувають засоби масової інформації та масової 
комунікації. Причому, такі нові можливості породжують серйозні 
проблеми, що не могли б розвинутися в умовах традиційного 
світу. Скажімо, дослідники звертають увагу на той факт, що у 
світі, де ідентифікаційні відмінності стають ідеологічними, а 
ідентичність набуває, серед іншого, й форм транснаціональної 
фундаменталістської релігійності, існує цілком реальна небезпека 
вибуху конфлікту ідентичностей [1, с. 81]. 

Застосовуючи прийоми і методи етнопедагогіки в процесі 
набуття індивідом національної ідентичності, надзвичайно 
важливо уникнути при цьому недоліків, що були характерними 
для етнопедагогіки радянської доби, коли вчені педагоги «прак-
тично не мали альтернативи оспівуванню успіхів соціалістичного 
будівництва, зокрема – на ниві подолання пережитків минулого у 
свідомості мас, до яких зараховувалися всі традиційні погляди, що 
не збігалися з позицією компартії» [24, с. 27]. Адже було б непри-
пустимо вдаватися до лише підміни морально застарілих понять на 
кшталт «соціалістичного будівництва» новітнім модним трендом 
зі сфери націотворення.  

Тісно пов’язана з цим питанням й близька до нього проблема, 
виявлена Г.Комаровою ще кілька десятиліть тому під час аналізу 
тієї самої етнопедагогіки радянської доби, яка полягає в тому, що 
вітчизняні етнопедагогічні праці є «описовими й присвяченими 
життю одного якогось народу, а оскільки порівняльні дослідження 
відсутні, педагогіка різних народів видається напрочуд схожою» 
[10, с. 202]. Сучасні дослідники доповнюють цей висновок 
суттєвим уточненням щодо ідеологічної складової такого ототож-
нення етнопедагогіки різних народів, що проживали в межах 
СРСР, вбачаючи в ньому свідому ідеалізацію і свідоме спотво-
рення реалій в інтересах плекання міфічної спільноти «радянський 
народ» [24, c. 3–40]. Адже, хоч в узагальнюючих працях з 
етнопедагогіки й відстоюється думка щодо спільності педагогіч-
них культур різних народів та загальнолюдський ідеал гармонійно 
розвинутої особистості [6, с. 8, 48–49, 61], у той же час доволі 
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аргументовано звучать і твердження вчених, котрі звертають увагу 
на той факт, що в різних культурах можуть принципово різнитися 
як цілі соціалізації, так і соціальне оточення, в якому відбувається 
сам процес [2, с. 40]. Зокрема, дослідники виділяють принаймні дві 
орієнтації процесу соціалізації. Так, якщо у західних суспільствах 
соціалізація значною мірою орієнтована на саморегуляцію й 
автономність особистості, то в багатьох інших етнічних спільнотах 
орієнтація переважно спрямована на вироблення різних типів 
соціальної взаємодії [2, с. 40]. 

Яскравим прикладом наявності специфічних проявів такої 
орієнтації може слугувати описаний одним із відомих представ-
ників школи «культура й особистість» Д.Горером досвід раннього 
догляду за дітьми в російській традиційній культурі, а саме – 
практики сповивання немовляти, через який проектується набір 
певних рис характеру, притаманний росіянам. Зокрема, аналізуючи 
практику надзвичайно тугого сповивання, що є звичним для 
традиційної російської культури догляду за дитиною, вчений 
дійшов висновку, що саме таке сповивання, яке позбавляє дитину 
можливостей вільно рухатись і взагалі проявляти будь-яку ініціа-
тиву, і формує ранній досвід, що згодом виливається у традиційні 
для російського національного характеру пасивність, інертність, 
безініціативність [23, с. 31].  

Варто зауважити, що опоненти Д.Горера та його прибічників 
аргументовано заперечили універсалізацію таких підходів до ана-
лізу раннього досвіду соціалізації. Використавши влучну мета-
фору «пелюшковий детермінізм», вони звернули увагу на недо-
пустимість численних спрощень для застосування таких підходів, 
зокрема, фаталістичного трактування ролі раннього дитинства в 
розвитку особистості, зведення складних процесів соціалізації до 
окремих елементів догляду за дитиною, абсолютизації міжкуль-
турних відмінностей і, натомість, недооцінку внутрішньокуль-
турних міжособистісних відмінностей, гіперболізоване спри-
йняття ідеї спільності етнічного простору та, відповідно, універ-
сальності структури особистості в цьому просторі тощо [23, с.31].  

Проте, визнаючи слушність таких аргументів, звичайно ж, не 
варто відкидати самі підходи школи «культура й особистість», 
багато з яких видаються доволі переконливими. Та і сама школа 
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«культура й особистість», дослухавшись критики опонентів, 
певною мірою переглянула чи уточнила свої окремі ідеї. Найбільш 
принциповим тут є, мабуть, уточнення поняття «базова особис-
тість», яке було доповнене поняттям «модальна особистість», що 
формувалося в процесі спостережень й експериментальної роботи 
з виявлення статистично переважаючої конфігурації структури 
особистості певної етнічної групи, яка вважалась оптимальною для 
існування культури відповідного етносу [15, с. 15–16]. 

Щодо формування національної ідентичності сучасного ук-
раїнця – надзвичайно важливим є той факт, що на початку ХХІ ст. 
не слід нехтувати таким важливим чинником, як яскраво виражена 
тенденція до глобалізації, що в українському варіанті, до того ж, 
має низку важливих специфічних характеристик, зумовлених 
передовсім історично визначеним для України місцем зіткнення 
різних світів, релігій і культур.  

Дослідники солідарні в тому, що в сучасних умовах не лише в 
Україні, а й у всьому світі національна ідентичність зазнає суттє-
вого впливу на національне самоусвідомлення, і цей вплив призво-
дить до серйозної ерозії базових понять, що, власне, й визначають 
суть національної ідентичності. Так випливає з їхніх тверджень, 
навіть якщо й особливо зважати на переважно провокативні заяви 
одного з головних ідеологів російського неоєвразійства одіозного 
О.Дугіна, котрий свято переконаний, що сучасна для нас епоха 
постмодерну є новим проектом – «проектом глобалізації (глоба-
лізму) проти класичних буржуазних держав та планетарного 
космополітизму проти націй», а звідси й «ідентичності модерну є 
антитезою ідентичностей традиційного суспільства» [9]. Та й 
значно авторитетніші представники наукового світу Європи, 
зокрема, британський історик-марксист Ерік Хобсбаум, розмірко-
вуючи над тим, як стрімко глобалізація змінює сучасний світ і як 
вона наповнює його новими формами і змістом, зокрема, і в царині 
національної ідентичності, зауважував таке: «Історію ХХІ століття 
неминуче доведеться писати як історію такого світу, який уже не 
може бути стриманим у жорстких рамках «націй» і «націй держав» 
у їхньому колишньому значенні – політичному, економічному, 
культурному і, навіть, лінгвістичному. Ця історія буде значною 
мірою супранаціональною та інфранаціональною…» [21]. Так само 
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й уже згаданий раніше американський соціолог і політолог Са-
муель Гантінгтон твердить, що «криза національної ідентичності 
спостерігається скрізь, тобто має глобальний характер… у різних 
країнах… по-різному відбувається та має різні наслідки» [20]. 

Однак у випадку з Україною проблема загострюється внаслі-
док дії чинника розколу української нації. Точніше, навіть не 
самого факту розколу як такого, а можливостей його суттєво 
поглиблювати та актуалізувати в площині реальної політики 
зовнішніми гравцями, використовуючи специфіку українського 
матеріалу. В чому полягає ця специфіка? Передовсім в тому, що 
природа конфлікту національної ідентичності лежить не в 
площині етнічності, а в площині культури. Раніше вже згадували 
твердження Самуеля Гантінгтона і Яна Бжезінського про лінії 
культурного розламу, що мають під собою певне історичне 
підґрунтя. Можна було б навести й альтернативні точки зору, що, 
відштовхуючись від політичних процесів, які мали місце в 
Україні пізніше, демонстрували невідповідність проведених ще в 
першій половині 1990-х рр. Гантінгтоном і Бжезінським ліній 
демаркацій сучасним реаліям. Але в контексті нашої розмови 
значно важливішим на сьогодні є не стільки виявлення 
топографії цих ліній, скільки розуміння характеру зовнішнього 
впливу на їхню конфігурацію. І тут важко не погодитися зі 
слушним зауваженням Н.Пелагеші стосовно того, що «сучасна 
регіональна поляризація України та її динаміка є наслідком не 
тільки культурних відмінностей між Сходом та Заходом України, 
що склалися історично, а й результатом реалізації політик 
ідентичностей», під якими дослідниця розуміє цілеспрямовані дії 
у галузі інформаційної, культурної, освітньої політики тощо, що 
у своїй сукупності й формують таку дискурсивну формацію, як 
національна ідентичність [18, с.14]. 

Відштовхуючись від того, що національна ідентичність 
значною мірою є конструктом, що формується певним соціумом, 
але під впливом зовнішніх чинників є й принципова варіативність, 
свобода певної її зміни чи заміни, стосовно українських реалій 
універсального процесу глобалізації існує щонайменше два варіанти 
поширення наднаціональної ідентичності: європейської та пан-
російської [17, с. 35]. Такий вибір, звичайно ж, зумовлений 
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політичною географією України та ціннісними орієнтирами україн-
ського суспільства, оскільки розташування державної території і 
комунікативні зв’язки зосереджуються переважно на двох суб’єктах 
сучасного політичного життя – Європейському Союзі та Спів-
дружності Незалежних Держав, що вже від самого початку латентно 
виявлялось, а останнім часом й акцентовано демонстративно вико-
ристовується Російською Федерацією як певний механізм чи, 
точніше, проект інтеграції, покликаний реанімувати СРСР.  

Звичайно, в процесі вторинної соціалізації, реалізованої в 
умовах глобалізації світу, індивід може обрати собі ту чи іншу 
наднаціональну ідентичність, як, власне, і взагалі залишитися поза 
процесом вибору [17, с. 35]. Але стрімко зростаючий, в окремих 
випадках надзвичайно агресивний інформаційний потік і широке 
побутування глобально пізнаваних символів руйнує стійку іденти-
фікацію з нацією та державою [19, с. 101], а отже, ставить під 
загрозу збереження державного суверенітету України.  

 Втрата ж суверенітету, як зауважують учені, може відбутися за 
двома принципово відмінними сценаріями: як контрольований, так і 
неконтрольований процес. У першому випадку суб’єкти глобалізації 
доходять згоди щодо передачі певних функцій наддержавному 
органу, і ці домовленості жорстко фіксуються в угодах, меморан-
думах тощо. Прикладом такої глобалізації і такого підходу до її 
втілення є країни ЄС, які на договірних умовах передають частину 
повноважень держав-учасників у сфері освіти, культури, зовнішньої 
політики тощо загальноєвропейським комісіям. Другий же тип 
втрати суверенітету – неконтрольований – реалізується через розми-
вання суверенітету окремих держав [17, с. 47]. І саме таким 
способом можна класифікувати дії РФ в Україні, внаслідок яких 
втрачають сенс такі ознаки суверенітету, як державна територія, 
кордони, інформаційна й освітня політика суверенної держави над 
цілими регіонами тощо. Годі говорити, що другий варіант є 
абсолютно неприйнятним і таким, що потребує адекватної відповіді, 
в тому числі й через посилення внутрішньої консолідації, підви-
щення гомогенності української нації. 

Але чи є синонімічними поняття «посилення гомогенності 
політичної нації» та вихолощення, ігнорування етнічних особли-
востей тих чи інших груп, що формують єдину в політичному сенсі 
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сучасну націю? У світовій практиці накопичилося чимало прикладів 
розв’язання складної проблеми формування національної іден-
тичності політичної нації, що складається з різних етносів і груп. Чи 
не найбільш дослідженим й актуалізованим та, що не менш важли-
во, поліваріантним за своєю суттю й однаково успішним за резуль-
татом є досвід Канади та США. Характеризуючи досвід Канади, яка, 
як і США, є країною іммігрантів, зауважимо, що у формуванні 
спільної національної ідентичності там утвердилася традиція 
акцентованого пошанування етнічного походження як надто 
важливого суспільно-політичного чинника націотворення. Власне, 
формування політичної нації відбувалося на засадах включення 
окремих етнічних спільнот з демонстративним пошануванням їхніх 
традицій, мов, релігій і культур [13, с. 256–257]. Натомість, 
згадуючи про формування національної ідентичності в США, вчені 
послуговуються метафорою «плавильного казана», маючи на увазі 
ефективність процесів формування спільної ідентичності американ-
ської політичної нації без особливого акцентування уваги на ролі 
етнічності в цьому процесі. Так, зокрема, С.Гантінгтон зауважує, що 
«американці приписують саме національній ідентичності роль, 
пріоритетну порівняно з усіма іншими ідентичностями» [20, с. 9]. 
Вчений твердить, що американську націю, створену іммігрантами, 
поєднує англо-протестантська культура, формоутворюючими еле-
ментами якої виступають «англійська мова, десять євангельських 
заповідей, індивідуалізм…, трудова етика, переконаність у тому, що 
люди можуть і повинні створити рай на землі». Розмивання ж цієї 
ідентичності, чому, на думку вченого, найбільше сприяє стрімке 
формування мексиканської общини, котра не має наміру 
інтегруватися в англо-протестантську культуру США, таїть у собі 
серйозну загрозу для розвитку американської національної іден-
тичності [20, с.16]. І як тут не згадати про проблему примусового 
перенесення на український ґрунт ідей «русского мира», 
представники якого не лише не бажають інтегруватися в 
український світ, а й агресивно заперечують саме існування 
останнього, розглядаючи його чи то як штучний проект західних 
противників величі «русского мира», чи то принаймні як прикре 
історичне непорозуміння, що є внутрішньо нежиттєздатним, а отже, 
й історично тимчасовим. 
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Отож, враховуючи поліетнічність української нації, особливо 
яскраво виражену в окремих регіонах компактного проживання 
тих чи інших етнічних груп, необхідно продумати методологію 
неконфліктного застосування етнопедагогіки різних громад так, 
аби це не роз’єднувало, а навпаки, поєднувало різні етноси і групи. 
У цьому контексті особливо актуальними є думки, висловлені ще 
на початку ХХ ст. відомим ученим-етнографом Г.Виноградовим, 
котрий чимало уваги приділив у своїй роботі «дитинознавчій» 
тематиці і в результаті своїх пошуків відстоював переконаність на 
необхідності й перспективності порівняльного вивчення всього 
того, що може розкрити тему способів і шляхів «культурного 
взаємовпливу народів» на теренах, що є поліетнічними за своїм 
заселенням [5; 22, с. 9–17]. Щоправда, констатують дослідники, 
брак чіткої теоретичної програми не дозволив поглядам Г.Вино-
градова набути належного втілення чи то у виховному процесі на 
теренах колишнього СРСР, чи то в методико-теоретичних 
розробках [23, с. 30]. 

Які ж проблеми цікавлять учених і педагогів, що пере-
ймаються застосуванням етнопедагогіки у виховній і навчальній 
роботі в сучасній українській школі? І чи є адекватними їхні 
зусилля викликам, що їх продукує сучасний світ? Як видно з 
аналізу досліджень, що готувалися передовсім як кваліфікаційні 
роботи зі спеціалізації «теорія і методика виховання», актуаль-
ними були питання впровадження художньої народної творчості в 
процес навчальної і позакласної роботи з молодшими підлітками 
(С.Горбатенко), можливостей використання фольклору, народних 
традицій у моральному вихованні учнів (В.Люрина, Ю.Підборська, 
О.Гордійчук, М.Геник), педагогічних умов виховання поваги до 
батьків на традиціях українського народу (Л.Повалій), виховання 
учнів на родинних традиціях українського народу (В.Страшний), 
розвитку творчої активності старшокласників у діяльності фольк-
лорно-етнографічних об’єднань (Н.Соломко). Крім того, різні 
прикладні аспекти використання народних традицій у навчально-
виховному процесі середньої і вищої школи досліджували 
Т.Дем’янюк, П.Лосюк, Т.Мацейків, Л.Степаненко, О.Столяренко 
та ін. Щоправда, лише дисертаційне дослідження Олександра 



0  

 212 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

Ярмоленка, захищене ще в середині 90-х років минулого століття, 
присвячене розробці системного підходу до формування націо-
нальних і загальнолюдських моральних цінностей в українській 
етнопедагогіці [25]. Утім, саме проблема формування сучасної 
української нації, посилення національної самоідентифікації 
українців, зважаючи на серйозність викликів, що їх сформувало 
перед Україною сьогодення, потребує якомога пильнішої уваги на 
всіх можливих рівнях, у тому числі й в освітній сфері.  

Доволі показовим є той факт, що, проаналізувавши набір 
етнопедагогічного матеріалу значно ширшого тематичного зву-
чання з акцентовано вираженим «моральним змістом», дослідники 
були змушені констатувати його недостатність у підручниках для 
загальноосвітніх шкіл для належного морального виховання учнів. 
А дослідження «професійної компетенції сучасних педагогів» 
засвідчило «низьку обізнаність та переконаність опитаних учи-
телів щодо ефективності впливу засобів народної педагогіки на 
моральну вихованість учнів». Крім того, завдання морального 
виховання, зокрема молодших школярів, «вищевказаними засо-
бами недостатньо усвідомлюється вчителями» [7, с. 9]. З такої 
оцінки ситуації випливає, що більш вузька тема національної 
самоідентифікації в умовах формування української нації через 
об’єднання різних етнічних груп і представників різних регіо-
нальних ідентичностей перебуває у ще більш занедбаному стані. 

Водночас дослідники, котрі переймаються проблемами 
теорії та методики етнопедагогіки, констатують позитивні зру-
шення у сенсі підвищення ефективності морального виховання 
учнів завдяки активному застосуванню у виховному процесі 
таких етнопедагогічних засобів, як рідна мова, усна народна 
творчість, атмосфера рідної домівки тощо, через такі прийоми 
впливу на свідомість і переконаність учнів, а саме – ритуальне 
мовлення, «хвилинки мудрості народної», інтерактивні вправи, 
«життєві проекти» тощо [7, с. 11]. Проведений експеримент зі 
з’ясування ефективності такої роботи засвідчив стрімке 
зростання показників готовності до виявлення співчуття 
вчинком, здійснення моральних вчинків, а, скажімо, рівень 
байдужого ставлення до чужого горя впав останнім часом із 



 

 213

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

8,7% до 2% [7, с. 13]. І така готовність дітей до сприйняття 
різноманітних прийомів і засобів етнопедагогіки підтверджують 
її високу ефективність застосування у виховному процесі. 
Цілком логічно буде припустити, що й застосування таких 
прийомів і засобів у контексті розв’язання проблеми форму-
вання національної ідентичності молодших поколінь українців, 
згідно з викликами сучасності, також може бути доволі 
ефективним. 

У той самий час західна наука активно розвиває думку 
стосовно того, що кожна культура по-своєму, специфічно 
використовує універсальні біологічні передумови, що їх природа 
наділяє новонароджену дитину. Зокрема, існує певна специфіка 
щодо засобів і методів соціалізації дітей у тій чи іншій культурі, і 
саме культурні традиції, розвиваючись за власними законами, 
визначають зміст дитинства [11, с. 16]. Зарубіжні ж етнопсихологи 
(Дж.В.Беррі, А.Х.Пуртинги, М.Х.Сигалла та ін.) наголошують на 
тому, що саме цілі соціалізації в різних культурах можуть бути 
різними, і від них, а не лише від соціального середовища й зале-
жить результат соціалізації. Як вельми переконливу в цьому сенсі 
ілюстрацію своєї правоти учені наводять приклад щодо існування 
принципових розбіжностей у завданнях соціалізації різних соціо-
професійних груп традиційного суспільства – умовних скотарсько-
землеробських й умовних мисливсько-збиральницьких групах. У 
традиційних культурах першої групи, де існують можливості для 
накопичення продовольства, люди мають бути «поступливими і 
консервативними», тоді як для другої групи, де можливості для 
накопичення продовольства потенційно низькі, на переш місце 
виступають такі якості, як «індивідуалізм, самовпевненість і 
сміливість» [2].  

В умовах активізації міжкультурної комунікації, що є харак-
терною ознакою сучасного світу, як справедливо зауважують 
дослідники, має посилюватися увага «до напрацювань етнопсихо-
логів у сфері міжетнічних відносин, трансформації етнічності в 
ситуаціях міжкультурних взаємодій чи перебування в іноетнічному 
середовищі, закономірностей перебігу процесів адаптації та 
акультурації» [23, с. 34]. Від себе додамо, що всі ці напрацювання 
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обов’язково мають впроваджуватися в освітній і виховний процес, й 
особливо активно в ході застосування прийомів і засобів етнопеда-
гогіки в тих регіонах, де історично сформувався мультикультурний 
простір або така мультикультурність формується нині внаслідок 
масових міграційних потоків, що стало для України реальністю 
впродовж останнього року. 

Розвиваючи сферу застосування етнопедагогіки, акцентуючи 
увагу на факті врахування її характерних національних особли-
востей, важливо уникнути тих помилок, що були допущені на 
початку 90-х рр. ХХ ст. на теренах Російської Федерації, коли 
наслідком розвитку концепції національного виховання стала його 
регіоналізація, територіально-національне дроблення, а у відповідь 
почали широко культивуватися ідеї вузьконаціонально орієнтованої 
так званої «руської школи». Після чого в академічному й експер-
тному середовищах стали обговорювати перспективу ретрансляції 
моделі руської національної школи на весь російський освітній 
простір. А академік РАН В.Максимова навіть відстоює переко-
нання, що «в Росії руська школа не може бути такою самою як 
віденська, фінська і т.п. В Росії кожна школа повинна бути руською. 
Через це розвиток цієї ідеї, напевно, повинен йти в двох напрямах, 
так, щоб масова школа на території Росії була руською. А праобраз 
цієї школи, її модель, відпрацювання концепції можуть бути 
сконцентровані в самостійному типі навчального закладу – руській 
національній школі» [16, с. 27]. Апологети такого типу школи, 
відстоюючи ідею щодо необхідності її поширення в межах усієї РФ, 
висувають тезу про те, що «знання Росії – основа нашої шкільної 
справи. Три предмети, як три стовпи освіти, формують його: росій-
ська мова, російська історія і вітчизняна література» [16, с. 27–28].  

Самоочевидно, що такий підхід до впровадження націо-
нального начала в освітній процес є нічим іншим, як неприховане 
підлаштування педагогічної думки під актуальну політичну 
кон’юнктуру, і перспектив у свідомому відокремленні однієї 
культури від іншої чи визнання зверхності однієї з них щодо 
інших немає жодних.  

Ведучи мову про етнопедагогіку та й загалом національну 
освітню сферу в державі, що включає в себе представників різних 
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етнічних груп, найперше, на що варто звертати увагу, – так це на 
реалізація через структуру освіти завдання толерування у царині 
міжнаціональних взаємин і зняття таким чином причин для виник-
нення різного роду конфліктів на етнічному ґрунті. Саме ж поняття 
«міжнаціональна толерантність» можна визначити як «сукупність 
психологічних установок, почуттів, певного набору знань і 
суспільно-правових норм (представлених через закон чи традицію), 
а також світоглядно-поведінкових орієнтацій, які передбачають тер-
пиме, чи, точніше сказати, «сприймаюче» ставлення представників 
якої-небудь однієї національності (в тому числі – на особистісному 
рівні) до інших, інонаціональних явищ (мови, культури, звичаїв, 
норм поведінки і т.д. і т.п.)» [16, с. 26]. Але це спрощений варіант 
трактування поняття. Дослідники зауважують, що міжнаціональна 
толерантність являє собою процес, що перебуває у стані постійного 
розвитку і включає в себе і власне емоційно-психологічні норми, 
почуття щодо інших національностей, і широкий набір знань, 
інформаційних уявлень про інші культури, мови, і, насамкінець, 
власне поведінкові установки, світоглядні засади по відношенню до 
інонаціонального. 

Але у випадку сучасної України мало вести мову лише про 
толерування міжнаціональних відмінностей. Завдання полягає у 
тому, аби ефективно сублімувати енергію потенційного 
неприйняття один одного через етнічні відмінності в творчу силу 
побудови міцної сучасної європейської нації. Зважаючи на 
реальні виклики, які стоять перед Україною, насамперед з огляду 
на два центри глобалізаційного впливу, важливо прищеплювати 
не те, що відкраює частину чогось, у даному випадку «русский 
мир», від цілого, а що виступає об’єднавчою платформою, як-то 
ідея об’єднаної Європи. І в цьому сенсі вже сам рух у напрямі ЄС 
видається доволі перспективним. Адже, як слушно зауважують 
учені, «реалізація європейського вибору, загальноцивілізаційний 
шлях розвитку України вимагають досконалого вивчення та 
практичного застосування міжнародного досвіду поєднання 
процесів етнічної самоідентифікації й розбудови нових націй у 
поліетнічному, багатокультурному суспільстві» [12, с. 1]. У 
зв’язку з цим важливо добитися у молоді усвідомлення того, що 
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«різноманітність народів і культур постає в новій парадигмі 
джерелом багатства й життєздатності, а не причиною постійної 
ворожнечі та ненависті» [12. с. 1].  

Побудова саме такої цивілізаційної моделі та утвердження 
такої парадигми мислення є нагальним завданням етнополітичного 
розвитку України. Як слушно зауважують дослідники, зі здобут-
тям Україною державної незалежності «проблеми етнополітики 
перейшли у площину державної стратегії і одночасно визначили 
один із актуальних і пріоритетних напрямів формування грома-
дянського суспільства» [12, с. 1].  
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Юрій Поліщук 
 

МОВНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ  
(КІНЕЦЬ ХVIII – CЕРЕДИНА ХІХ СТ.) 

 
Стаття присвячена аналізу мовної політики російської влади 

в Україні упродовж першої половини ХІХ століття, спрямованої 
на недопущення становлення та розвитку української мови як 
ключового чинника колективної пам’яті українців, формування 
їхньої ідентичності. 

Ключові слова: Україна, мовна політика, російська влада, 
українська мова, російська мова, колективна пам’ять, етнічна 
ідентичність. 

Polischuk Yu. The language policy of the Russian authority in 
Ukraine (the end of 18th - the middle of 19 th). This article analyzes 
the language policy of the Russian authority in Ukraine during the first 
half of the 19th century, aimed at preventing the formation and 
development of Ukrainian language as a key factor of the Ukrainians 
collective memory, the formation of their identity. 

Key words: Ukraine, the language policy, the Russian authority, 
Ukrainian language, Russian language, collective memory, ethnic 
identity. 

 
Сучасні події в Україні вказують на те, що й сьогодні 

український народ відчуває проблеми з етнічною, ідеологічною, 
мовною, конфесійною і політичною визначеністю. До певної міри 
це пояснюється тривалим періодом бездержавності, антиукраїн-
ською політикою пануючих на українських теренах режимів, які 
прагнули знищити історичну пам’ять українського народу, його 
мову, культуру. Лише з набуттям Україною незалежності ситуація 
почала змінюватися. Але й сьогодні президент РФ В. Путін не 
перестає твердити, що Україна – це «історичне непорозуміння», а 
українці – це ті самі росіяни. Про це, зокрема, він заявив 18 
березня 2015 р., «відзначаючи» річницю анексії Криму. Вторять 
В. Путіну й деякі пердставники російського наукового середо-
вища, які стверджують, що «українська мова – діалект великої 
російської мови», а Київська Русь і Росія – це тотожні поняття.  
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Якщо подивитися на ці заяви з точки зору історичної 
ретроспективи, то побачимо, що ці «кліше» не нові, їх вкинули в 
російське суспільство ще у ХІХ ст. Адже слова керівника сусідньої 
держави повністю корелюються з тезою сумнозвісного Валуєв-
ського циркуляра – «ніякої окремої малоросійської (української) 
мови не було, немає і не може бути» [1, с. 260–261]. Саме тоді 
починається активний наступ на все українське. Російська імперія 
прагнула знищити колективну пам’ять українців, їхню мову як її 
засадничий елемент, культуру, довести їм, що «малороси 
(українці) це ті ж самі великороси (росіяни)». Тому дослідження 
проблем «хто такі українці?», що являє собою українська мова, 
незважаючи на надзвичайний тиск, зберегти її, є надзвичайно 
актуальним.  

Потрібно зазначити, що різні аспекти цієї проблеми цікавили 
дослідників досить давно, що викликало до появи значної кількості 
праць з цього питання. Їхній історіографічний доробок умовно 
можна поділити на три групи: 1) праці дореволюційних авторів 
(ХІХ – початок ХХ ст.) [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]; 2) дослідження, які 
побачили світ у радянський період [9; 10; 11]; 3) науковий доробок 
сучасних українських і зарубіжних учених [12; 13; 14; 15; 16]. Ко-
жен етап історіографічного процесу відзначається своєю особливою 
змістовою наповненістю, що пояснюється впливом ідеологічних 
чинників і перебігом суспільно-політичних процесів як в Україні, 
так і загалом у країнах, до складу яких входили її території. Проте 
проблеми мовної політики Російської імперії в Україні, її вплив на 
колективну пам’ять українського народу ще не набули достатнього 
висвітлення. Особливо це стосується першої половини ХІХ ст., коли 
маховик нищення колективної пам’яті українців набирав обороти, 
що спонукало автора взятися за цю проблему. 

Аналіз джерел свідчить, що боротьба проти української мови 
розпочалася ще у другій половині ХVІІ ст., коли Києво-
Печерській лаврі було заборонено без попереднього узгодження з 
Московським Патріархом, видавати богослужбові книги (1689, 
1690, 1692 рр.), а на книги Петра Могили, Кирила Ставро-
вецького, Іоаникія Галятовського, Сильвестра Косова, Лазаря Ба-
рановича накладено «прокляття й анафему» (1690 р.). У ХVІІІ ст. 
наступ на українську мову посилився. У 1720 р. в Малоросії 
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(Україні) заборонили друкування будь-яких книг, окрім церков-
них, стосовно яких залишалася сувора вимога мовної іден-
тичності друкованим у Росії виданням. У 1721 р. у підросійській 
Україні було запроваджено мовну цензуру, яка відповідала за 
приведення мови будь-яких українських видань у відповідність 
до видань російських. У 1731 р. світ побачила вимога вилучати 
книги старого українського друку і замінювати їх російськими 
виданнями. У другій половині ХVІІІ ст. у діловодство україн-
ських консисторій було впроваджено російську мову та зобов’я-
зано священиків виголошувати проповіді церковно-слов’янською 
мовою з російською вимовою. У 1769 р. клопотання Києво-
Печерської лаври про дозвіл друкувати для українського 
населення абетки українською мовою було відхилене Священним 
Синодом, а в Києво-Могилянській академії єдиною мовою викла-
дання вважалася російська (1786 р.). Кінець ХVІІІ ст. характе-
ризується появою низки указів про обов’язкове виправлення мови 
опублікованих в Україні книг за російськими зразками (1785, 1786, 
1796, 1799, 1800 рр.) [12, с. 27–41].  

Незважаючи на це, наприкінці ХVІII ст. українська мова усе 
ще домінувала не лише в селах, а й у містах України. Навіть Київ 
був «цілком українським містом», про що, зокрема, свідчить 
відома пам’ятка – віршований анонімний твір про плач киян з 
приводу ліквідації магдебурії і заснування російської Думи в місті. 
Цей твір був написаний розмовно-українською мовою в 1830-х 
роках [13, с. 140].  

Проте у першій половині ХІХ ст. ситуація стрімко змінюється. 
Середня і вища школи були переведенні на російську мову 
викладання. Розпочався активний процес скорочення кількості 
початкових шкіл. На Чернігівщині, наприклад, у 1768 р. була одна 
школа на 648 дітей, а вже у 1876 р. – одна школа на 6760 дітей [11, 
с. 143]. До того ж, її теж почали русифікувати. Влада активно замі-
нювала старі (українські ) «дяківські школи» на нові «російські», 
які «оминали місцеві тривкі культурні традиції» [11, с. 144]. Таким 
чином, найпотужнішим джерелом нищення української мови стала 
російська школа. Причому найбільше це відчувалося у державних 
класичних гімназіях, вищих навчальних закладах. В останні, до 
речі, активно залучали вихідців із великоросійських губерній. У 
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Київській духовній академії, наприклад, до половини набору 
студентів становили абітурієнти з Костромської, Владимирської, 
Ярославської губерній. Професори й ректор намагалися провадити 
навчання в обрусительсько-централізаторському дусі [13, с. 135]. 

Важливою сферою функціонування мови було й релігійне 
життя – церковні відправи, щоденні молитви, циклічно повто-
рюванні свята з обов’язковими клішованими текстами. Усе це не 
просто супроводжувало мирян у житті, а й входило у їхню мовну 
свідомість, перепліталося з побутовим мовленням. У підросійській 
Україні у першій половині ХІХ ст. ця сфера комунікацій офіційно 
була зайнята церковнослов’янською і російською мовами. В умовах, 
коли українські віряни не знали російської, а значна маса церков-
ників була «завезена з великоросійських губерній», у конфесійному 
середовищі запанувала диглосія (кожен говорив своєю мовою: 
віряни – українською, а священик – російською) [17, с. ХLVI]. Така 
ситуація звужувала можливості розвитку української мови і сприяла 
русифікації українців.  

 Не була затребувана українська мова й у владних структурах. 
Тому знання російської мови як управлінської полегшувало доступ 
до державної служби. Як наслідок, пише Валентина Шандра, 
українська мова, не затребувана в державному управлінні, в 
навчанні, освіті, у видавничій справі, більше того – переслідувана, 
не розвивалася, і для значної частини управлінської, культурної 
еліти України російська мова ставала якщо й не рідною, то 
принаймні такою, що давала доступ до влади і уможливлювала 
кар’єру [18, c. ХV]. 

Така політика російського царату дала свої результати. Куль-
турний та освітній рівень українського народу занепадав. Рештки 
української освіченої верстви вважалися глибоко провінційними і 
меншовартісними. Вони, на думку Зенона Когута, наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст. поділялися на два типи: один був 
зорієнтований на розчинення в середовищі російської еліти і повне 
злиття Малоросії з Великоросією; другий прагнув відновити 
«права і вольності», отримані козацькою старшиною ще за часів  
Б. Хмельницького. Саме останні, яких Зенон Когут назвав «тради-
ціоналістами» [19], стали основою для зародження і становлення 
українофільського руху, який і розпочав боротьбу за українську 
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мову. Це логічно вписувалося в загальноєвропейський процес. У 
цей час в європейських країнах почали активно поширюватися ідеї 
німецького просвітителя і гуманіста Йогана-Готфріда Гердера, 
який обстоював думку, що людська цивілізація існує не в загаль-
них абстрактних формах, а в формах національних. Кожен народ є 
неповторним і самобутнім, що виявляється в його мові, культурі, 
свідомості. При цьому німецький учений великого значення 
надавав мові як особливому засобу спілкування людей, бо саме 
«мова утверджує закони, зв’язує родини, лише завдяки мові стала 
можлива історія людства з уявленням серця і душі, що передається 
спадково» [20, с. 236]. 

За Гердером, люди за своєю сутністю є членами певної націо-
нальної спільноти, і лише такими вони можуть бути корисними 
суспільству. Німецький філософ звернув увагу і на Україну. У 
«Щоденнику моєї подорожі в 1769 році» він написав, що Україна 
стане новою Грецією. «Прекрасне небо цього народу, весела вдача, 
музичний хист, родюча земля та ін., колись прокинуться… постане 
культурна нація і її межі простягнуться до Чорного моря, а звідти 
на весь світ» [21, с. 135]. 

Мовна теорія Й.-Г. Гердера досить швидко знайшла прихиль-
ників і згодом здійснила революцію в мовознавстві європейських 
країн. Особливо активно вона поширювалася серед слов’янського 
світу, де у першій половині ХІХ ст. гостро постало питання 
визначення через мовний аспект ідентичності, самобутності 
народів.  

«Мовна революція» прийшла й на українські землі. Але, як 
підкреслює Іван Дзюба, «це був складний і драматичний процес. 
Він був своєрідною відповіддю не лише на європейські націо-
нальні рухи…, загальноєвропейську хвилю звернення до народних 
основ…, а й на фатальну зміну української політичної та культур-
ної ситуації, зумовлену скасуванням Гетьманщини, ліквідацією 
Запорозької Січі, закріпаченням українських селян…, прокламу-
ванням т.зв. «Новоросії»; занепадом Києво-Могилянської академії 
та вичерпанням енергії української барокової культури – не в 
останню чергу внаслідок відтоку культурних сил до імперського 
центру» [22, с. 92]. Напевно тому мовне питання в тодішньому 
українському суспільстві розглядалося не із позиції практичного 
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застосування, а з позиції теорії можливостей [15, с. 47]. І все-таки 
той політичний і літературний романтизм, що «охопив усю 
Європу, а не останньою чергою й слов’янські народи, озвався і в 
Україні – спершу як пробудження інтересу до народності та 
звернення до народної мови» [22, с. 92]. Результатом цього стала 
поява перших україномовних творів «Вергілієві пастухи…»  
О. Лобисевича (1794 р.) та «Енеїда» І. Котляревського (1798 р.), які 
означили перспективу створення української літературної мови.  

На початку ХІХ ст. потужним освітнім і науковим центром 
України став Харківський університет, який, на відміну від інших 
університетів Російської імперії, які засновувалися за ініціативи і 
підтримки російської влади, був відкритий «на бажання місцевого 
населення і на його пожертви» [11, с. 146]. Він був російськомовним, 
але всупереч офіційній політиці царату, по суті, став центром 
розвитку саме української історичної традиції, мови, літератури, 
журналістики, філософії. Особливу роль у цьому відіграли україно-
знавчі часописи, які друкувалися в університетській друкарні – 
«Украинский Вестник» (1816 – 1819 рр.), «Украинский Журнал» 
(1824 – 1825 рр.), «Украинский Альманах» (1831 р.), «Запорожская 
Старина» (1833 – 1838 рр.), «Сніп» (1841 р.) та інші. За перше 
десятиліття функціонування університету (1805 – 1815 рр.) тут було 
видано 210 книжок, що становило половину всіх наукових видань 
Російської імперії за той час. З цього числа 90 праць написали 
професори університету, а 16 – студенти [11, с. 162–163].  

Характерною рисою цих часописів є прагнення бути «органами 
місцевого культурного життя і бажання надати йому українського 
змісту». Незважаючи на те, що вони виходили російською мовою і 
лише зрідка друкували твори українською, у низці публікацій 
ставилося питання про народну мову, народну творчість, розвиток 
української літератури, яка «вже існує» [23, с. 157]. При цьому 
автори статей «Украинского Вестника» неодноразово зверталися до 
освічених людей із закликом збирати і зберігати «рештки мало-
російського слова» [24, с. 153].  

У 1819 р. царат увів нові цензурні правила, якими, «врахо-
вуючи небезпечний рух умів в Европі», передав контроль за видав-
ничою справою з рук університетів до рук спеціальних цензурних 
комітетів. [22, с. 96]. Результати не змусили себе довго чекати. 
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«Украинский Вестник» зразу ж отримав кілька попереджень і зауваг 
з боку цензури, а на початку 1820 р. січневе число було затримано 
цензурою і видання його взагалі припинене [11, с. 163]. Та незва-
жаючи на всі заборони, українська мова, література відроджувалися 
і розвивалися. На це, зокрема, вказував В. Бєлінський, який у 
рецензії на один із харківський часописів «Молодик» написам: «На 
Україні є своя література; після «Молодика» у цьому немає жодного 
сумніву… Харків…, порівняно з іншими губернськими містами, є 
деяким чином столицею України і, відповідно, столицею 
української літератури, української прози, віршів. Боже мій, скільки 
поетів на Україні!» [25, с. 280–282].  

Потрібно зазначити, що уся ця діяльність харківських 
інтелектуалів відбувалася в межах «ліберально трактованого 
імперського проекту», згідно з яким Російська імперія є наступни-
цею Київської Русі і не тільки володіє територією, а й культурною 
спадщиною «Західної Русі» та «Південної Русі» [22, с. 97]. Все ж зі 
стін Харківського університету вийшло кілька поколінь визначних 
українських діячів, які брали активну участь в українському 
культурному русі.  

Наступні кроки щодо розвитку української мови були пов’язані 
з діяльністю О. Павловського і М. Цертелєва. О. Павловський у 
1818 р. видав у С.-Петербурзі «Грамматику малороссийского 
наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, 
отдаливших малоросское наречие от чистого российского языка, 
сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и 
сочинениями», а в 1822 р. – «Прибавленіе к грамматике малорос-
сійскаго наречія». Цими працями О. Павловський започаткував 
граматичне дослідження української народної мови і спричинився 
до усталення фонетичних, граматичних і лексичних норм україн-
ської літературної мови [26]. М. Цертелєв опублікував у 1819 р. 
збірник українських народних пісень «Опыт собрания старинных 
малороссийских песней», яким започаткував українську фолькло-
ристику. Фактично з цих праць розпочинається фольклорно-
лінгвістична робота з відродження української мови.  

Новий етап розвитку української мови припадає на кінець 
20-х – 30-ті рр. ХІХ ст. У 1827 р. М. Максимович видав збірник 
«Малороссийские песни», у передмові до якого закликав вивчати 
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мову рідного народу. А в 1830-ті рр. починають виходити твори 
Т. Шевченка, кому, за висловом Р. Сетона-Уотсона, зобов’язані 
«формуванням визнаної української літературної мови… Вжи-
вання цієї мови стало вирішальною стадією у формуванні 
української національної свідомості» [27, с. 98–99].  

У 30-х рр. ХІХ ст. центром розвитку української мови, 
культури став Київський університет. Першим його ректором був 
Михайло Максимович, який багато уваги приділяв дослідженню і 
популяризації української літератури та фольклору. Згодом він 
створив альманах «Киевлянин» (1859 – 1864 рр.), ініціював роботу 
наукового товариства ім. Нестора-Літописця, яке досліджувало 
пам’ятки старовини.  

Потрібно зазначити, що у цей час українська культура, мова 
розвивалися порівняно вільно. Це пояснювалося тим, що, на думку 
високопосадовців, українці відзначалися високим рівнем лояльності 
до імперської влади. У 1831 р. Малоросійський військовий 
губернатор М. Рєпнін доповідав Комітету міністрів, що «малоросіяни 
непохитні у вірі…, віддані престолу… пам’ять колишньої самостій-
ності зовсім зникла в Малоросії», що «направду малоросіяни стали 
зовсім російські». А «говірка, звичаї, одяг, хоча й відрізняються, 
проте віра, цар і Русь стали для них такими ж святими, як і для 
росіян…» [28, с. VІІ]. Проте така лояльність С.-Петербурга тривала 
не довго. Після появи у 1840 р. першого видання шевченківського 
«Кобзаря» привабливий для великоросійського суспільства образ 
християнської малоросійської культури почав відходити у минуле, а 
набуття нею рис окремішньої від великоросійської культури значно 
зменшило коло її потенційних прихильників з-поміж російської 
інтелігенції, яка була поставлена перед дилемою щодо визнання чи 
заперечення права української мови, літератури, культури в цілому на 
самостійний розвиток [29, с. 221]. Адже функціонування окремої 
мови, історії рано чи пізно порушило б питання про визнання осібно-
сті українського народу та його права на повернення до самостійного 
історичного поступу, а отже, і політичного права на власну само-
організацію та відокремлення від великоросійської держави.  

 До певної міри це сприяла тому, що у 30-ті рр. ХІХ ст. росій-
ський міністр народної освіти С. Уваров сформулював головну 
ідеологічну доктрину Російської імперії – «самодержавство – 
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православ’я – народність». Монарх проголошувався творцем і 
власником держави. Він спирався на православну церкву, яка 
духовно забезпечувала таке його становище і боролася за єдину – 
російську народність в імперії [30, с. 15]. На думку дослідників, 
одним з її розробників був професор кафедри російської історії  
С.-Петербурзького університету М. Устрялов, який згодом став 
головним провідником тріади «офіційної народності» на практиці. 
М. Устрялов доводив, що Росія як цілісна держава і російська 
нація існували з часів Київської Русі. Він виступив з позицій 
«збирання руських земель» щодо України середини ХVІІ ст., 
зобразивши Переяславську раду 1654 р. як «союз двох Росій». 
Фактично М. Устрялов остаточно інтегрував до загально-
російського історичного наративу історію України, подовживши 
життя інклюзивному слов’яно-руському потрактуванню «спіль-
ної» історії українців і росіян [31, с. 367].  

Не залишили адепти «єдиної і неподільної Російської держави» 
поза увагою й мовне питання. На їхню думку, потрібно назавжди 
припинити пошук будь-яких мовних, лінгвістично-філологічних 
доказів існування самобутньої мови і народу, який проживав на 
обширній території між Дінцем, Дніпром, Бугом, Дністром і до 
Вісли, необхідно переконати суспільство, що цей народ є лише 
гілкою російського етносу. У 30-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії 
розпочалася дискусія про українську мову, її місце в літературі та 
перспективи історичного розвитку. Вона тривала протягом 
чотирьох десятиліть. Російські публіцисти, літератори, науковці  
(В. Бєлінський, М. Погодін, Б. Мінде, М. Греч, М. Добролюбов,  
М. Катков) безапеляційно заявляли, що українська мова (за їхньою 
термінологією – «малороссийский язык») – це діалект велико-
російської мови, зіпсований польськими чи навіть скандинавськими 
впливами [15, с. 50]. Досить показовою у цьому плані є позиція 
«великого російського демократа» В. Бєлінського, який на початку 
сорокових років надрукував низку рецензій на публікації 
українською мовою. Віддаючи належне поетичності «малоросій-
ського життя», він водночас стверджував, що, «об’єднавшись навіки 
з єдинокровною Росією, Малоросія відкрила для себе двері 
цивілізації, освіти, мистецтв, науки, з якими її раніше непереборною 
перепоною розлучав напівдикий побут…» [25, с. 64 – 65]. З цього  
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В. Бєлінський робив висновок, що «…ми маємо повне право 
сказати, що зараз немає малоросійської мови, а є місцеве наріччя… 
Літературна мова малоросіян має бути мовою їхнього освіченого 
товариства – мова російська» [32, с. 177]. Такий підхід став досить 
поширеним серед російської інтелектуальної еліти.  

 На захист української мови виступили як деякі російські 
інтелектуали (І. Срезнєвський, Ю. Самарін, П. Лавровський), так і 
українські вчені (М. Максимович, П. Білецький-Носенко,  
М. Костомаров), які обстоювали право на її самостійність та 
автохтонність. 

З 1845 – 1847 рр. в урядових установах починає з’являтися 
інформація щодо активізації українського руху в цілому й у сфері 
мовного питання зокрема. Це змусило С.-Петербург звернути 
увагу на нього. 29 травня 1847 р. міністр народної освіти  
С. Уваров своїм розпорядженням зобов’язав викладачів 
Київського університету «у викладанні і дослідженнях надавати 
перевагу російській мові, літературі, історії». На думку міністра, 
це потрібно для того, щоб навчити студентів «по-російськи 
мислити і відчувати, оскільки в такий спосіб майбутні члени 
суспільства складуть одну велику сім’ю з однаковими думками, з 
однаковою волею, з однаковими почуттями» [33, с. 3–7]. Того ж 
року з’явилося «височайше повеління», в якому наказувалося, щоб 
«письменники міркували дуже обережно там, де йдеться про 
народність чи мову Малоросії» [16, с. 70]. Поява цього розпоряд-
ження пов’язана з діяльність Кирило-Мефодієвського товариства, 
члени якого намагалися поєднати «ідею об’єднання слов’ян з 
думкою про відновлення української мови» [34, с. 309].  

Після розгрому Товариства царизм посилив тиск на усі прояви 
українства. Не в останню чергу це стосувалося питань мови і 
літератури. На їхнє значення, зокрема, вказують ті покарання, які 
були винесені особисто Миколою І учасникам Кирило-Мефо-
дієвського товариства. Так, Т. Шевченко – за вірші українською 
мовою «бунтівного змісту» і П. Куліш – за видання ним творів 
«Украина» (1843 р.), «Михайло Чернышенко или Малороссия 
восемдесят лет назад» (1843 р.), «Повесть об украинском народе» 
(1846 р.) зазнали найсуворіших покарань, із забороною писати. 
Крім того, наказувалося заборонити передрук і вилучити з 
продажу раніше дозволені твори Т. Шевченка «Кобзар», П. Куліша 
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«Украина», «Михайло Чернышенко или Малороссия восемдесят 
лет назад», «Повесть об украинском народе», М. Костомарова 
«Украинские баллады», «Ветка» [34, с. 75–77], тому що в них 
«автори прагнули виставити колишнє становище України у вигід-
нішому світлі, порівняно з теперішнім» [16, с. 69]. На виконання 
цього розпорядження в Україні активізувалася робота жандарм-
ських, освітніх установ, які почали активно вилучати з книгарень, 
бібліотек, друкарень зазначені вище твори [35, с. 143–145]. 

У цей час до боротьби з українською мовою залучається й 
Російська православна церква. Яскравим прикладом цього можуть 
слугувати висновки ректора Київської семінарії архімандрита Анто-
нія щодо публікацій україномовних проповідей. Цей «захисник» 
російської мови, ознайомившись з текстами, дійшов висновку, що 
«мова, якою написані ці проповіді, сама груба, провінційна, базарна, 
на якій не лише друкувати, а й говорити церковні повчання… не 
слід, щоб під виглядом всенародності, фальшивої простоти не 
спотворювати російську мову…» [36, арк. 3; 33, с. 14]. Таким 
чином, церковник не лише не бачив української народної мови в 
богослужінні, а й вважав її не вартою уваги і навіть чимось 
срамотним. Така позиція пояснюється тим, що, на думку ієрархів 
Російської православної церкви, реалізація ідеї українізації церков-
ного життя загрожувала звуженням сфер впливу російської мови, 
підважувала позиції непохитності тріади «єдина держава – єдина 
церква – єдина мова». Тому церковники, які тісно співпрацювали з 
каральними органами імперії, активно регулювали питання мови 
богослужіння і друку відповідних видань. 

У цей час активізувалася робота цензурних органів щодо 
української тематики навіть у місцевій пресі. Так, київський 
генерал-губернатор І. Васильчиков, висловлюючи незадово-
лення якістю цензурування чернігівських «Губернских ведо-
мостей», пропонував міністру народної освіти О. Норову 
«передати ці функції київському цензурному комітету …»  
[37, арк. 1–2; 33, с. 15–16].  

Таким чином, у 50-х рр. ХІХ ст. дискусія про українську мову 
вийшла за межі лінгвістично-філологічного дискурсу і перейшла в 
історико-політичну площину. У такий спосіб, дещо перефразо-
вуючи тезу Р. Шпорлюка, мова ставала політикою [38]. Почали 
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переглядати своє ставлення до української мови й російські 
«інтелектуали». Ініціатором цього став М. Погодін. Зокрема, у 
журналі «Московитянин» він заперечував автохтонність україн-
ської мови та її слов’янське коріння, безапеляційно заявляв про 
«тюркське походження малоросів» [7]. У наступних своїх роботах 
М. Погодін запропонував теорію, згідно з якою з давніх часів 
Південна Русь була заселена великоросами, які і заклали на цих 
землях початок історії, що згодом була продовжена в історії 
володимиро-суздальській, а ще пізніше – московській. Тому саме 
великороси створили ту культуру і мову, тип державної традиції 
(княжий), безпосередніми спадкоємцями яких стала Північна Русь, 
Московське велике князівство, а потім і Великоросія. На думку 
М. Погодіна, це відбулося тому, що великороси під натиском 
монголо-татарської орди змушені були масово, майже «пого-
ловно» емігрувати на північ, забравши з собою все, що їм 
належало: мову, писемність, літературу, фольклор, політичні 
традиції та інститути. У ХІV ст. спустошені землі Південної і 
Західної Русі заселили нові народи, які прийшли з Карпат. 
Новоутворена народність отримала згодом самоназву – малороси 
[8 с. 183–186]. Сучасний російський дослідник О. Міллер вважає, 
що з цього часу розпочинається «привласнення» української 
території російським націоналізмом і воно було «не актом, а 
процесом, який охоплював й ідеологічне, і символічне, і художнє, і 
топографічне освоєння простору, котре сприяло утвердженню у 
соціальній свідомості ідеї про їхнє національне право володіти 
українською територією» [39, с. 156]. 

Проти підходів М. Погодіна активно виступив М. Макси-
мович, який протягом 1856 – 1857 рр. підготував одинадцять 
статей, об’єднаних під назвою «Филологические письма к 
М.П. Погодину». Вони публікувалися у слов’янофільському 
журналі «Русская беседа». У них М. Максимович аргументовано 
доводив, що українці (малоросіяни) «залишилися донині у 
своєму рідному Київському краї, у своїх старовинних містах і 
селах зі своїми переказами і звичаями, – ми залишилися на 
корінні, з якого не в силі були зірвати нас урагани і бурі, навіть 
гроза батиєва» [8, с. 209, 230]. «… У давні часи ми і наша земля 
називались власне Руссю і руською землею, а наш південний 
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діалект називався руською мовою» [8, с. 209]. Погодін відповідав 
на «листи М. Максимовича», які друкувалися на сторінках тієї 
самої «Русской беседы», і двічі йому у своїх листах заперечував 
Максимович. На думку сучасного російського дослідника Олек-
сія Міллера, переписка між Максимовичем і Погодіним була чи 
не першою спробою «розділити Русь», коли за допомогою 
історичних аргументів намагалися обґрунтувати права на 
територію, на встановлення того чи іншого варіанта «етнічної 
ієрархії» [16, с. 83–84]. 

Проте головним стовпом культурного відсепарування 
української мови від загальноросійського стовбура став не  
М. Максимович, а П. Куліш, який, на відміну від першого, квалі-
фікував її саме як окрему «мову», а не «наріччя» [13, с. 125]. При 
цьому він вважав українську мову виразником народного духу, 
що формує народність, і розглядав її не лише культурним надбан-
ням, а й політичною зброєю, яка мусить об’єднати «паненят з 
мужичинятами» [3, с. 158–159].  

Пантелеймон Куліш не лише декларував свої погляди щодо 
української мови, а й намагався поставити її на службу україн-
ському рухові. Його оригінальні твори і переклади українською 
мовою художньої зарубіжної класики (особливо творів В. Шек-
спіра), Св. Письма; його редакторська і видавнича діяльність, 
завдяки якій формувалося коло однодумців, спричинили відчутну 
активізацію громадського руху за українську мову й літературу. 
Особливо важливою у його доробку була розробка основи 
першого «питомо українського правопису» (т.зв. кулішівки), 
яким автор порушив пропаговану владою правописну єдність з 
російською традицією, утвердив українську правописну само-
бутність [17, с. XLIV]. П. Кулішу також належала ідея видання 
шкільних читанок для народу українською мовою [13, с. 125].  

Потрібно зазначити, що боротьба з особливим українським 
правописом була одним з головних завдань царської цензури. 
Спеціальним розпорядженням Головного управління у справах 
друку наказувалося рукописи, написані «кулішівкою», взагалі не 
друкувати, а надруковані – знищувати, через те що в них 
«допущені значні відхилення від загальноросійського правопису» 
[40, арк. 7–8; 33, с. 218–219].  



 

 231

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

 Усе ж, наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. у науковому середовищі 
Російської імперії уже не велися лінгвістично-філологічні диспути 
щодо існування української мови. Російські «інтелектуали» 
змушені були де-факто визнати її самостійний розвиток, але 
переорієнтувалися на доказування непотрібності, історичної 
неперспективності «южнорусского языка». Яскравим прикладом 
такого підходу може слугувати позиція М. Добролюбова, який на 
сторінках «Современника», визнаючи існування української 
літератури, писав, що українська мова мало чим відрізняється від 
російської, у той же час вона позбавлена вишуканості, надто 
проста й може бути «привабливою» лише для простолюддя. При 
цьому стосовно української мови він вживав термін «наречие», а 
не «язык», підкреслюючи цим її вторинність і підпорядкованість 
російській [41, с. 108–109]. 

Ще далі пішов слов’янофіл В. Ламанський, який відніс україн-
ську мову до розряду звичайних мовних говірок і заявив, що для 
Малоросії і Великоросії уже вироблена єдина спільна літературна 
мова – російська. Під це твердження було підведено політичну 
основу. Зокрема, він стверджував, що українці, росіяни і білоруси 
нерозривно пов’язані єдиною православною вірою, громадян-
ськими установами і тому «відхід від Росії Києва з його областю 
привів би до розкладу і розділу» Російської імперії [42, с. 17].  

Незважаючи на такий спротив, українська мова поступово 
входила в літературу, освіту, науку. Цьому сприяла певна лібера-
лізація внутрішнього життя Російської імперії, яка була пов’язана з 
реформаторською діяльністю імператора Олександра ІІ. Зокрема, 
було знято заборону на друк творів членів Кирило-Мефодієвського 
товариства. Незабаром П. Куліш зміг відкрити у С.-Петербурзі 
власну друкарню, в якій протягом 1860 – 1862 рр. у серії «Сільська 
бібліотека» було надруковано 39 брошур українською мовою. Це 
більше ніж за попередні сорок років. Серед них Шевченків 
«Словарь южнорусский», «Граматика» П. Куліша, «Оповідання з 
святого письма» отця С. Опатовича [10, с. 129]. Завдяки україн-
ським інтелектуалам книги українською мовою почали з’являтися 
не лише у С.-Петербурзі, а й в Україні, Москві.  

Зокрема, у Москві було надруковано «Українську абетку»  
М. Гатцука, «Граматику задля українського люду» Л. Ященка, у 
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Києві «Українську граматику» Деркача, у Полтаві «Азбуку по 
методе Золотова для южнорусского края» та інші [43, с. 271–272]. 
Друк деяких з них навіть фінансувався Міністерством народної 
освіти, на що було виділено 500 рублів [16, с. 78]. Як результат, на 
початку 1862 р. у С.-Петербурзі і Москві можна було вільно 
купити шість українських букварів різних авторів [44, с. 108]. 
Проте таке «багатство» не було характерне для власне українських 
теренів. Понад те, місцева влада чинила перепони на шляху 
поширення тут українського друкованого слова.  

Характерним прикладом цього може бути історія 6000 
букварів Т. Шевченка, надісланих у 1861 р. харківськими 
українофілами київському митрополиту Арсенію для народних 
шкіл [45, с. 75]. Останній звернувся за роз’ясненнями щодо 
«ставлення до малоросійських букварів» до обер-прокурора 
Синоду О. Толстого. Він, у свою чергу, – до начальника ІІІ 
жандармського відділення В. Долгорукова, який переадресував 
запит міністру народної освіти Є. Путятіну, котрий запросив 
довідку від підконтрольного йому Головного управління цензури 
[45, с. 154–155]. Внаслідок такого «активного вивчення» цього 
питання митрополиту Арсенію було «рекомендовано прохання 
щодо передачі малоросійських букварів відхилити». Це поясню-
валося тим, що «не потрібно сприяти пожвавленню мало-
російської мови і малоросійської літератури…, що може бути 
небезпечним для цілісності держави» [45, с. 156]. 

Наведений вище «ланцюжок» розгляду питання щодо 
«українських букварів» у вищих ешелонах імперської влади 
свідчить про важливість цього питання і вказує на те, що  
С.-Петербург боявся поширення українського друкованого слова 
саме в Україні. Проте у самому С.-Петербурзі ще можна було 
говорити і писати про українську мову. На початку 1861 р. тут 
почав виходити перший український суспільно-політичний, 
літературно-мистецький журнал «Основа». Одним з головних 
його завдань, як наголошувалося у програмі журналу, було 
питання «народної» (української) мови, особливості її вико-
ристання у «викладанні та проповіді» [44, с. 1]. У руслі його 
виконання активно працювали П. Куліш, М. Костомаров,  
П. Житецький, П. Чубинський та ін.  
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На увагу редакції до мовного питання, зокрема, вказує лист  
М. Костомарова до відомого українського філолога, славіста  
О. Котляревського, в якому наголошувалося, що «необхідно 
написати велику наукову, філологічну роботу, в якій показати, що 
південноруське наріччя є самобутньою мовою, а не штучною 
мішаниною російської і польської. Це дуже потрібно, від цього 
залежить наша справа» [46, с. 70]. На важливість саме мовної 
проблематики для засновників «Основи» вказує й відомий 
сучасний російський дослідник О. Міллер, який наголошує, що «у 
центрі уваги публіцистів «Основи» було завдання формулювання 
особливої … української ідентичності, з типовою для такого 
націоналістичного дискурсу увагою до питання щодо само-
стійності української мови … національного характеру» [16, с. 93].  

За підрахунками української дослідниці Л. Іванової, за 1861 – 
1862 рр. «Основа» надрукувала близько сорока праць українських 
письменників, учених, громадських і культурних діячів [47, с. 59]. 
У них пропагувалося широке коло національно-культурних 
питань, що засвідчували історико-культурну своєрідність україн-
ського народу, його давні цивілізаційні традиції на своїй землі. 

Обговорення порушених «Основою» проблем поширилося на 
сторінки петербурзької, московської, київської преси, у яких 
представники передової української інтелігенції запропонували 
російському суспільству розглядати українську мову як ознаку 
осібності народу, як індикатор національності. Це вже тягнуло за 
собою визнання історичної осібності та права на власний самостій-
ний шлях політичного буття. У той же час, введення української 
мови в адміністративні установи, науку, театр, за що ратували 
українофіли, вимагало впровадження її в освіту. Виходячи з таких 
позицій, передові представники української інтелігенції та сту-
дентства почали створювати безкоштовні недільні школи для дітей 
української бідноти. На початку 1862 р. на території Лівобережної, 
Південної та Слобідської України працювало більше 100 таких 
шкіл [48, с. 26].  

Перша реакція російських інтелектуалів на появу «Основи» 
була цілком позитивною. Проте з часом, особливо після друку 
статей М. Костомарова, в яких він відстоював право українців на 
свою мову, історію і навіть ідентичність, та обговорення цих 
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питань не лише в центральній, а й провінційній пресі, вона різко 
змінилася. Зокрема, столичні «День», «Русский вестник», «Совре-
менная летопись», провінційний «Вестник Юго-Западной и 
Западной России» обрушилися на «Основу». Особливо достава-
лося за мовне питання. Ось що про це написав анонімний автор у 
«Вестнике Юго-Западной и Западной России»: «Думку про якийсь 
там окремий малоросійський народ і його мову ми вважаємо 
просто дурницею, яка б довела його не до окремішності, не до 
самостійності, а до погибелі; без нашої відпрацьованої, уже багатої 
писемними творами загальноросійської мови його неминуче чекає 
зникнення у хвилях … західної пропаганди» [49, с. 26].  

Особливо старався московський публіцист, літературний 
критик М. Катков, який відкрито звинуватив українофілів у тому, 
що вони з «нічого» створили «цілу літературну партію з неісну-
ючою малоросійською мовою», ставши заручниками польської 
інтриги. Він виступив проти прагнень українофілів надавати 
освіту українською мовою, конструюючи власний проект росій-
ської політичної нації та вважаючи, що саме російська мова сприяє 
її консолідації [4, с. 276].  

Активізувалися й російські владні структури. Першими на 
захист «великої й могутньої російської мови» виступили пред-
ставники місцевих колоніальних адміністрацій. Зокрема, київський 
генерал-губернатор М. Анненков зауважив, що навчання в 
початкових школах Київського навчального округу «мовою селян і 
міщан» – неможливе. Таку саму позицію зайняв і головуючий у 
Київському цензурному комітеті О. Лазов, який стверджував, що 
вживана «селянами і міщанами» мова є такою самою, як і 
російська, а незначні відмінності між ними пояснюються поль-
ськими впливами. Будь-які спроби її відокремити призведуть до 
того, що людність взагалі почне обходитися без загальноросійської 
мови [18, с. ХХІІІ].  

У 1862 р. Комітет з розгляду статутів під головуванням 
професора Київського університету І. Нейкірха одноголосно 
вирішив замінити у статутах нижчих і середніх навчальних закла-
дах слова «рідна мова» на «російська мова» [50, с. 258]. У 1863 р. 
професор Київського університету С. Гогоцький і вчитель ніжин-
ської гімназії І. Кульжинський опублікували спеціальні брошури, в 
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яких активно заперечували використання української мови у 
викладанні [5; 6]. Уся ця істерія дала результат. У червні 1862 р. 
з’явився циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва про 
закриття недільних шкіл і читалень [51, арк. 2; 33, с. 52–53], а в 
жовтні журнал «Основа» припинив своє існування [47, с. 65]. 

Не залишилася осторонь цькування української мови й 
Російська православна церква. Її позицію яскраво видно з 
діяльності обер-прокурора Святійшого Синоду О. Ахматова, який 
вважав, що українців підштовхують до творення української мови 
поляки, і саме вони прагнуть нав’язати народним масам «мало-
російське наріччя» [52, с. 343]. Така позиція дисонувала з 
прийнятим у 1862 р. Синодом дозволом про друк українською 
мовою «Оповідань зі святого письма» отця С. Опатовича і 
розглядом українського перекладу Євангелія, підготовленого  
П. Морачевським.  

У березні 1863 р. начальник ІІІ жандармського відділення  
В. Долгоруков отримав анонімного листа з Києва (швидше за все 
його автором була високопоставлена духовна особа), в якому 
звучав заклик «захистити нашу святиню (російську мову) від 
наруги, а вітчизну від розпаду і небезпечного розколу». Далі йшла 
вимога заборони «малоросійського» перекладу Євангелія. Лист 
закінчувався прямою погрозою: «У тім, якщо молитви наші… не 
принесуть очікуваних … результатів, ми явимося з протестом 
нашим гласно, перед усім російським світом» [53, арк. 3; 33, с. 59]. 
Згодом до вимог аноніма приєднався й київський генерал-губер-
натор М. Анненков, який у березні надіслав В. Долгорукову свого 
листа з коментарями процитованої вище анонімки, в якому 
написав, що видання «малоросійського» перекладу Св. Письма є 
«справа швидше за все політичного характеру». Розвиваючи цю 
думку, він наголошував, що «до цього часу в літературі йде 
суперечка про те, чи є малоросійське наріччя лише особливістю 
російської мови, чи це мова самостійна. Домігшись перекладу на 
малоросійське наріччя Св. Письма, прихильники малоросійської 
партії досягнуть… визнання самостійності малоросійської мови… 
стануть претендувати на автономність Малоросіїї». Лист закін-
чувався проханням не допустити друку перекладу Св. Письма 
українською мовою, оскільки це може призвести до «порушення 
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спокою в державі» » [54, арк. 3; 33, с. 61]. Крім того, М. Анненков 
просив шефа жандармів «утримати неспокійного М. Костомарова 
від сепаратистських дійств» у зв’язку з публікацією ним заклику 
щодо збирання грошових пожертв на українські книжки [47, с. 93]. 

Як свідчить аналіз джерел, українська мовна проблема стала 
на початку 60-х рр. ХІХ ст. важливим питанням для С.-Петербур-
гу, бо вона тягнула за собою проблему ідентичності, а зрештою – 
політичної самоорганізації українського народу. Тому, щоб 
запобігти небажаному розвитку подій, імперська влада взяла 
мовне питання під пильний контроль. При цьому центральна і 
губернські адміністрації прагнули йому іншого спрямування. 
Зокрема, науково-лінгвістичні дискусії уже розглядалися як небез-
печне явище, яке збурює суспільну думку. У пресі систематично 
організовувалися антиукраїнські мовні кампанії. Яскравим прикла-
дом зміни тактики щодо української мови можуть слугувати дії 
київського генерал-губернатора М. Анненкова, який, крім 
означеного вище листування з урядовими установами, розгорнув 
активну діяльність щодо приведення суспільно-політичного життя 
«Західної Русі» (тобто України) у відповідність до суспільних 
витоків життя «Східної Русі». Особлива увага приділялася тому, 
щоб силою громадської думки в самій Малоросії заперечити 
існування української мови як такої [16, с. 116–118]. Погляди М. Ан-
ненкова повністю підтримував київський митрополит Арсеній.  

Активними виконавцями підходів керівника Південно-Захід-
ного краю в Україні стали: голова Київської археографічної комісії 
М. Юзефович, засновник і перший головний редактор консер-
вативної газети «Кіевлянинъ» В. Шульгін, голова Київського 
цензурного комітету О. Новицький. Зокрема, М. Юзефович зайняв 
відверто антиукраїнську позицію й не гребував писати як доноси до 
ІІІ жандармського відділення і Міністерства внутрішніх справ, так і 
статті проти громадівського руху. Останні друкувалися у «Вестнике 
Юго-Западной и Западной России» (П.Куліш у 1863 р., в листі до 
А.Алчевского, називав цей журнал «неуцьким і брудним» щодо 
українства), «Московских ведомостях», «Кіевлянине», «Дне» тощо. 
При цьому він активно поширював провокаційні чутки про те, що 
українську культуру, мову вигадали П. Куліш і М. Грабовський за 
настановою польських підпільних гуртків, щоб посіяти розбрат і 
розколоти «єдину і неподільну Росію» [55, с. 793]. Позиція  
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В. Шульгіна щодо України й української мови була яскраво про-
демонстрована ним у першому номері «Кіевлянинъ», де він написав: 
«Це край російський, російський, російський» [56]. О. Новицький 
активно відстоював концепцію «єдиного російського народу», забо-
ронив друкувати українською мовою будь-яку релігійну літературу, у 
тому числі й Євангеліє, переклад якої зробив П. Морачевський. 
Обґрунтовуючи це рішення, він заявляв, що «… особливої мало-
російської мови не було, немає і бути не може, і що діалект цей, який 
використовується простолюддям, є та сама російська мова, тільки 
зіпсована впливом на неї Польщі» [33, с. 72–73].  

Особливий опір у Російській імперії у ХІХ ст. викликало 
прагнення української передової інтелігенції не тільки відродити 
свою національну мову, а й застосовувати її «в усіх культурних і 
соціальних контекстах для усіх комунікаційних завдань». Це 
прагнення було однією з важливих рис національних рухів цього 
часу у Центральній і Східній Європі [57, с. 114–115]. Результатом 
наступу Російської імперії на українську мову стала поява 
Валуєвського циркуляра. 

Наведений вище матеріал свідчить, що російська влада, ще 
починаючи з другої половини ХVII ст., здійснювала дискримі-
наційну політику щодо української мови. На початку ХІХ ст. 
українські інтелектуали під впливом загальноєвропейських про-
цесів, започаткованих мовною теорією Й.-Г. Гердера, почали 
відновлювати і розвивати українську мову. Це викликало активний 
спротив не лише з боку влади, а й більшості російської інтелігенції. 
Як одні, так і інші намагалися довести, що української мови не було, 
немає і не буде. Практично, це мало призвести до заперечення 
екзистенційної цінності не лише мови, а й до цілковитої асиміляції й 
розчинення українства у панівній великоросійській нації.  
 
_______________________________ 
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Май Панчук, Юрій Ніколаєць  
 

ЕТНІЧНІ ТА ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ДОМІНАНТИ 
ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГАЛИЧИНІ  
НАПРИКІНЦІ 1950-Х – 1960-Х РОКАХ 

 
Стаття містить аналіз етнічних та етносоціальних домі-

нант демографічних процесів на території Галичини впродовж 
1950-х – 1960-х років. Визначаються їх причини і характер в 
умовах радянізації західноукраїнських областей, а також вплив 
економічної політики радянського керівництва на формування 
поселенської структури населення регіону. 

Ключові слова: демографія, депортації, урбанізація, 
конфлікт, Галичина. 
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Panchuk May, Nikolaets Yuri. Ethnic and social dominant of 
demographic processes in Galicia during the end of 1950’s – 1960’s. 
The author of the given article analyses ethnic and social dominant of 
demographic processes in Galicia the end of 1960s – 1960s. Causes 
and character in terms of sovietization of western Ukraine and also the 
impact of economic policy of the Soviet leadership on the formation of 
the region’s population settlement patterns was defined.  

Key words: demography, deportation, urbanization, conflict, 
Galicia.  

 
Постановка проблеми. Демографічні процеси наприкінці 

1950-х – у 1960-х роках на території Галичини зумовлювалися як 
політичними, так і соціально-економічними чинниками. Зовнішні 
міграції були спричинені в основному масштабними переміщен-
нями польського населення, а також еміграцією євреїв. З метою 
подальшого посилення радянізації краю керівництво СРСР 
здійснювало відповідну міграційну політику, яка передбачала 
збільшення кількості російського населення, переміщення зрусифі-
кованих жителів східноукраїнських областей до Західної України, 
перешкоджання поверненню до рідних домівок колишніх членів 
ОУН та УПА, які відбули покарання. Переміщення населення 
відбувалося також під впливом модернізації промисловості та 
транспортної інфраструктури, ліквідації хуторів, «неперспек-
тивних» сіл та розміщення підрозділів Збройних сил, коли частина 
офіцерів-відставників, які прибули з різних регіонів СРСР, після 
завершення служби залишалася на постійне проживання на 
території Галичини. Каналами в’їзду були: армія, навчання, 
працевлаштування. Крім того, під впливом загальносоюзних і 
загальносвітових тенденцій поширення набув процес урбанізації. 
Розміри заробітної плати та перспективи кар’єрного зростання 
ставали чинниками переміщення сільського населення до міст. 
Процес урбанізації, у свою чергу, вимагав змін планування 
розбудови міст, модернізації міської інфраструктури та шляхів 
сполучення між містами. Певний вплив на демографічні процеси 
також справили «будови комунізму» і освоєння «цілини», що 
спричиняли міжреспубліканські міграції.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти 
демографічної динаміки населення Галичини представлені у 
роботах І. Біласа, Б. Яроша, І. Монолатія, О. Матюхіної, І. Тимківа, 
Р. Лозинського, О. Ленартовича, М. Чоповсього, Ю. Сливки,  
О. Малярчука, Л. Зашкільняка тощо. 

Виклад основного матеріалу. Асиміляція населення, яке 
належало до різних етносів, відповідало завданням міграційної 
політики СРСР, що розглядала масові переміщення людей як засіб 
руйнування традиційних, національних, культурних зв’язків, фор-
мування нової наднаціональної спільноти «радянського народу» як 
соціальної бази режиму. Цільове призначення на роботу та 
розподіл посад у міському управлінні дало змогу здійснювати 
процеси радянізації на території західноукраїнських областей за 
допомогою найрізноманітніших заходів реструктуризації [12]. 
Водночас, незважаючи на те, що Рада Міністрів УРСР неодно-
разово ставила питання про заборону переселення працівників із 
УРСР до інших республік, значна частина українських працівників 
виїжджала на роботу поза межі України [25, арк.87].  

Проте для Галичини повоєнний час був періодом збільшення 
кількості, насамперед, українців та росіян у складі населення та 
зменшення числа поляків і євреїв. Українські поляки зазнали 
великодержавницької дискримінації, ігнорування їхніх націо-
нально-культурних і релігійних потреб. Було згорнуто польське 
шкільництво, видання польськомовної преси і літератури, розгор-
нулося переслідування дисидентів і правозахисників, у боротьбі з 
якими влада вдавалася до звинувачень у кримінальних злочинах 
та примусового лікування у психіатричних лікарнях [10, с.20]. 
Єврейське населення зосереджувалося в основному у містах, 
займаючись торгівлею. Поруч з цим значна частина адвокатів та 
судово-прокурорських працівників були євреями, але переважну 
більшість керівних посад у правоохоронних органах обіймали 
росіяни. Відповідно до матеріалів колишніх «секретних папок» 
ЦК КП України тривалий час вважалося, що місцеві українці 
гірше виконують обов’язки правоохоронців на території західно-
українських областей, аніж вихідці з інших регіонів України та 
Російської Федерації, що «підтверджувалося» даними плинності 
кадрів у різних регіонах УРСР [31, арк.22]. 
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У 1959 р. було проведено перший у повоєнний період загаль-
ний перепис населення й перший радянський перепис на території 
Галичини. Таблиці національного складу населення районів, міст, 
селищ міського типу відображали відомості тільки про декілька 
найчисленніших національностей. У таблицях перепису 1959 р., 
які складали для галицьких областей, наводили відомості про 
кількість від п’яти до п’ятнадцяти національностей (залежно від 
мозаїчності етнічного складу населеного пункту), перепису 1970 р. 
– до дванадцяти. За первинними матеріалами повоєнних переписів 
населення складали також низку статистичних таблиць, які 
відображали етнодемографічну, етносоціальну та етнокультурну 
ситуацію в областях. Наприклад, за результатами перепису 1959 р. 
розробляли таблиці розподілу національностей за заняттями, 
суспільними групами, сімейним станом, віковою структурою, 
рівнем освіти. За результатами наступних переписів розробляли 
також таблиці розміру сім’ї та кількості дітей у сім’ях різних 
національностей, тривалості проживання представників різних 
національностей у населеному пункті тощо. Однак перелічені 
вище таблиці складали здебільшого в розрізі областей, деякі – для 
обласних центрів та міст обласного підпорядкування. Майже всі 
згадані вище статистичні таблиці розробляли окремо за статтю та 
типом поселення (міське та сільське населення). Під час прове-
дення переписів 1959 та 1970 рр. визначали національний склад 
наявного населення (переписів 1979 та 1989 рр. – національний 
склад постійного населення).  

Упродовж 1939–1959 рр., за матеріалами радянської статис-
тики, кількість населення Української РСР збільшилася на 3 %. 
Однак приросту було досягнуто здебільшого завдяки східним і 
південним областям України. Натомість кількість жителів у 
Галичині залишалася суттєво нижчою, ніж у довоєнний період. У 
Львівській області проживало у 1959 р. 2111428 осіб, у тому числі 
міського населення – 821338 осіб і сільського – 1290090 осіб. У 
Тернопільській області мешкали 1085586 осіб, з них у містах – 
179599 осіб, у сільській місцевості – 905987 осіб, у Івано-Франків-
ській області проживало 1094639 осіб, з них міщан – 249437 осіб, 
селян – 845202 особи [8, с.16]. Таким чином, у Тернопільській 
області 1959 р. мешкало тільки 77 % населення порівняно з 1939 р. 
(найнижчий показник в Україні), у Станіславській (Івано-
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Франківській) – 85 %, у Львівській – 86 %. У 1959 р. у складі 
населення регіону частка українців становила 90,6 %. Галичина, 
яка до 1939 р. була одним із найбільше деукраїнізованих реґіонів 
України, через 20 років за етнічним складом населення (і не 
тільки) стала «найбільш українським краєм» у республіці [11].  

Однак етнічний склад сільського і міського населення 
Галичини певною мірою різнився. У сільській місцевості українці 
становили до 99 % жителів. Серед міського населення найбільше 
було українців, але якщо їх питома вага у складі населення 
невеликих міст становила 95 % і вище, то у великих містах значну 
частину мешканців становили представники інших етнічних груп. 
До кінця 1950-х років внаслідок здійснення планомірних міграцій 
населення великих міст Галичини поповнилося за рахунок росіян, 
які обіймали керівні посади та використовували виключно росій-
ську мову у спілкуванні. У Івано-Франківський області проживало 
1032994 українців, 37937 росіян, 3019 поляків, у Львівській 
області – 1818317 українців, 181089 росіян, 59139 поляків, 30030 
євреїв, 8968 білорусів, у Тернопільській області – 1030166 україн-
ців, 26904 росіян, 23150 поляків [7, с.176]. 

Загалом 1959 р. у міських поселеннях Галичини мешкало 
понад 221 тис. росіян, майже 43 тис. поляків, щонайменше  
40 тис. російськомовних українців зі Сходу та Півдня України й 
інших регіонів СРСР, 35 тис. здебільшого російськомовних 
євреїв. Росіяни налічували 17,7 % від загалу міського населення, 
зокрема 20,6 % у складі міських жителів Львівської області,  
12,0 % – Станіславської і 11,5 % – Тернопільської. Вони стано-
вили 27 % населення Львова, 25 % – Станіслава і Стрия, 23 % – 
Дрогобича, 21 % – Бродів, 19 % – Коломиї, 17 % – Тернополя, 
Золочева, Городка. Поляків найбільше було у Львівській оласті, 
де вони майже у всіх міських поселеннях становили 2–3 % від 
загальної кількості мешканців. У деяких містах їхня питома вага 
підвищувалася до 5–10 % (Самбір, Добромиль, Судова Вишня, 
Бібрка). Частка євреїв тільки у деяких найбільших містах краю 
(Станіслав, Тернопіль, Коломия, Дрогобич, Стрий, Самбір, 
Борислав) становила 1–3 % населення. Крім того, за матеріалами 
перепису 1959 р., до 10 % у складі населення найбільших міст 
налічувалося російськомовних українців [11]. 
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Міграційні процеси на території Галичини зумовлювалися 
особливостями розміщення продуктивних сил та практикою оплати 
праці колгоспників. Працівники Держплану УРСР вважали за 
необхідне будувати заводи сільськогосподарського машино-
будування на території Південно-Західного економічного регіону 
СРСР, який за рівнем промислового розвитку значно поступався 
Донецько-Придніпровському та Південному районам, що спри-
чиняло відносно високий рівень зайнятості населення, в тому числі 
й на території Галичини, в домашньому і особистому допоміжному 
господарстві (в окремих областях до 35–38 %) [33, арк.36–37]. 
Питома вага міського населення в загальній кількості населення 
Донецько-Придніпровського економічного району на 1 січня 1963 р. 
була вдвічі вища, ніж у Південно-Західному районі (відповідно, 67,1 
і 32,8%). Так, у Тернопільській області питома вага міського насе-
лення становила у цей же період менше 25% [7, с.16]. Водночас 
Львівська область поряд із Донецькою (Сталінською) перебувала 
серед лідерів республіки за кількістю міст. Львівська область у 
своєму складі мала 35 міст районного та обласного підпорядкування 
(Донецька – 39). На Львівщині число малих міст становило 
абсолютну більшість – 27, з них 4 – з населенням до 3 тис. осіб, 10 – 
3-5 тис. осіб, 13 – 5-10 тис. мешканців[7, с.24]. Такий характер 
розміщення населення мав сприяти зростанню темпів промислового 
будівництва на території Галичини. А будівництво нових промис-
лових підприємств мало сприяти збільшенню урбанізації краю. 
Особливо інтенсивно розросталися обласні центри, як місця 
зосередження найбільших промислових підприємств. Розвивалися 
також інші міста, які вже існували, а також виникали нові, 
переважно з-поміж великих сіл. Малі міста і селища міського типу 
ставали центрами адміністративних районів. Вони мали перспекти-
ву розвитку, якщо в них розміщувалися промислові чи транспортні 
підприємства, і фактично втрачали її, якщо переставали бути 
районними адміністративними центрами. У стратегії радянської 
влади не було вираженої просторової складової. Якщо елементи 
останньої й існували, то вони цілком і повністю підпорядковувалися 
економічним завданням. Під час районізації враховувалася лише 
наявність відповідних структур КПРС. Особливістю радянської 
урбанізації було й те, що вона виразно підпорядковувалася 
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розв’язанню воєнно-стратегічних завдань. Наслідком такої політики 
стала поява нової категорії міст, життєдіяльність яких визначалася 
московським центром. На відміну від міст, які протягом тривалої 
еволюції ставали центрами адміністративних районів і були тісно 
пов’язані зі своєю периферією, нові міста таких тісних зв’язків із 
сусідніми населеними пунктами не мали і функціонували 
ізольовано. Військові містечка обслуговували виключно військові 
частини, з якими були пов’язані транспортними шляхами. Нові 
міста і селища міського типу формувалися слідом за створенням 
промислового, військового чи транспортного комплексу і були, по-
суті, придатком їхньої виробничої структури [3, с.421]. 

Поява нового потужного кам’яновугільного басейну в УРСР 
мала природним наслідком формування нової мережі міст, у тому 
числі для виникнення та розширення Червонограда та Сокаля. 24 
грудня 1957 року вийшло на-гора перше червоноградське вугілля і 
було здано в експлуатацію шахту №2 «ВМ». А в 1958–1959 роках 
було здійснене будівництво насипної дамби, яка з’єднала старе та 
нове місто [13]. До Червонограда прибуло багато робітників з 
інших регіонів УРСР, передусім – з Донбасу. Червоноград почав 
швидко розростатися і став не тільки головним центром Львівсько-
Волинського вугільного басейну, але й головним комунікаційним 
вузлом і одним з найбільших міст Львівської області. Навколо 
Червонограда було відкрито 12 копалень і центральну збага-
чувальну фабрику [14]. В 1961 р. у Сокалі відкрито хімічний завод 
штучного волокна, почали роботу дві фабрики з виробництва 
панчіх та завод залізобетонних конструкцій. Крім того, у місті 
було розміщено комбінат «Укрзахідвугілля». А влітку 1965 р. 
почалася газифікація Сокаля. 

Одним із вагомих факторів, що спричиняв міграцію селян до 
міст, був рівень оплати праці сільськогосподарських виробників. 
Оплата трудоднів не була чітко регламентована і здійснювалася 
наприкінці календарного року відповідно до наявних прибутків. 
Критичних зауважень також заслуговувала організація праці у 
багатьох колгоспах, що негативно сприймалася селянами. Так, 
перевірками фінансового стану ряду колгоспів УРСР наприкінці 
1950-х років було встановлено значну кількість фактів нецільового 
використання коштів керівництвом для задоволення власних 
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потреб [26, арк.22]. Подібні зловживання фіксувалися й протягом 
1960-х років, коли розтрати і нестачі, спровоковані керівництвом 
колгоспів, становили 86 % збитків, які мали місце в цілому у 
системі сільського господарства [30, арк.31]. Ліквідація МТС 
також спричинила від’їзд до міст абсолютної більшості їх 
працівників, які боялися втратити статус і бути прирівняними до 
колгоспників [3, с.421]. 

Незважаючи на те, що вже наприкінці 1950-х років зросла 
частка грошових надходжень від роботи у колгоспах по трудоднях 
і додатковій оплаті праці (якщо у 1952 р. вона становила в 
середньому 16,9 % від сукупного доходу сім’ї, то у 1953 р. – вже 
20,7 %, у 1954 – 20,9 %, у 1955 – 24,4 % [22, арк.24], у 1961 –  
39,9 %) [23, арк.23], рівень оплати праці селян Галичини був 
меншим, аніж у колгоспах південної частини України (у другій 
половині 1950-х років частка грошових надходжень від роботи в 
колгоспах південних областей становила 28,1 % сукупного доходу 
сім’ї, а в Галичині – лише 22,3 %) [22, арк.25]. Через відносну 
економічну слабкість колгоспів західноукраїнських областей 
авансування колгоспників не всюди набуло характеру регулярних 
щомісячних виплат. У 1959 р. з 2015 колгоспів західних областей 
України 1108 видавали грошові аванси тричі на рік, 376 –  
4–6 разів, 166 – 7–9, 251 – 10 і більше, а 114 (5 %) господарств 
авансів взагалі не видавали [4, с.251]. Частка грошових 
надходжень від роботи у колгоспі протягом року на одне госпо-
дарство південних областей становила в середньому 1807 руб., 
західних – 1140 руб. [22, арк.15] Незважаючи на те, що сукупні 
доходи сільської сім’ї, наприклад, Львівської області, наприкінці 
1950-х років порівняно із 1953 р. зросли в 1,6 раза, а грошові 
надходження з колгоспу збільшилися більш ніж втричі, у 
Дніпропетровській області, для прикладу, найбільший грошовий 
дохід від колгоспу до сімейного бюджету становив 8247 руб., 
Миколаївській – 8224 руб., Одеській – 7542 руб., [21, арк. 18–20, 
27–28, 29–30] а у Львівській – лише 3016 руб. [21, арк.38–39].  

У пошуках більш високооплачуваної роботи частина селях 
Галичини переїжджала до міст. У ряді випадків основним моти-
вом для переселення у міста було те, що в рамках скорочення 
присадибних ділянок деякі голови колгоспів давали розпо-
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рядження переорати присадибні ділянки колгоспників із посівами 
[27, арк.25]. У інших випадках вимога про виселення із зайнятих 
помешкань надходила з боку спецпоселенців, які писали листи 
колгоспникам, вимагаючи звільнити їхні будинки, тому що вони 
зняті з обліку спецпоселення і незабаром мають повернутися до 
рідних сіл. Секретар Львівського обкому КП України М.Лазу-
ренко у травні 1959 р. звернувся у зв’язку з цим до ЦК КПУ із 
проханням вирішити це питання шляхом встановлення відпо-
відальності за самовільне повернення спецпоселенців у місця, 
звідки вони були виселені [28, арк.40]. 

Зміна місця проживання сільського населення також була 
пов’язана із поширенням самовільних забудов, коли житлові 
будинки споруджувалися на колгоспних землях, а також із 
порушеннями так званого статуту сільгоспартілі. У доповідній 
записці Прокурора УРСР державного радника юстиції 2-го класу 
Д.Панасюка від 7 січня 1959 р. зазначалося, що судові органи 
деяких областей УРСР, і особливо Тернопільської області, 
допускали «порушення законності» під час розгляду справ про 
захоплення різними особами колгоспних земель і самоправне 
будівництво на них. Розглядаючи такі справи, народні суди 
засуджували винних у самоправстві осіб за ст. 154 КК УРСР до 
грошового штрафу, але у переважній більшості випадків «зовсім 
не вирішували питання про повернення землі колгоспам та про 
знесення самовільно споруджених будов». Це, на думку Д.Пана-
сюка, призвело до того, що у винних осіб виникло переконання, 
ніби «після сплати встановленого судом штрафу вони можуть 
безперешкодно користуватися самоправно захопленою кол-
госпною землею». Така практика судових органів Тернопільської 
області випливала із роз’яснення Міністерства юстиції УРСР від 
24 липня 1956 р. №-У-5872, в якому зазначалося, що, розглядаючи 
справи цієї категорії, суди не повинні вирішувати питання про 
знесення самоправно споруджених будівель на захоплених земель-
них ділянках, оскільки це нібито не входило до компетенції судів. 
Роз’яснення Міністерства, на думку прокурора УРСР Д.Панасюка, 
суперечило закону й основним принципам радянського право-
суддя, відповідно до яких суди, розв’язуючи справи, обов’язково 
повинні були вживати всіх заходів до захисту й поновлення 
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порушених прав і інтересів потерпілої сторони. Тому він наго-
лошував, що суди у цьому разі повинні забезпечувати безумовне 
повернення землі колгоспам і знесення незаконно споруджених 
будівель, оскільки будь-яке інше розв’язання цих справ, на його 
думку, означало позбавлення колгоспів судового захисту і безкар-
ність порушників статуту сільгоспартілі. Прокуратура Терно-
пільської області повідомляла, що випадки захоплення колгоспних 
земель і самовільного будівництва набули в області масового 
характеру. Але правління колгоспів все частіше відмовлялося 
звертатися за захистом своїх прав до суду, оскільки судові вироки, 
винесені відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції, не 
забезпечували належної охорони інтересів колгоспів [29, арк.4–5].  

З цього приводу у повідомленні голови Верховного Суду 
УРСР Ф.Глуха до ЦК КПУ від 28 січня 1959 р. зазначалося, що на 
території Тернопільської області самовільні забудовники створили 
цілі населені пункти [29, арк.12–16]. У поселенській структурі 
саме західноукраїнських областей до кінця 1950-х років 
характерною особливістю була значна кількість малих населених 
пунктів (хуторів). Питання про самовільну забудову в сільській 
місцевості на землях колгоспів і інших землекористувачів було 
розглянуте Радою Міністрів УРСР 20 червня 1959 р., де ухвалили 
постанову № 936 «Про заходи боротьби із самовільною забудовою 
в сільській місцевості». Внаслідок активного наступу на невеликі 
поселення до кінця 1959 р. кількість хуторів в Україні зменшилась 
у 7 разів [15, с.101]. Значна частина подібних поселень була лікві-
дована й на території Галичини. Частина селян були примусово 
переселені саме за «порушення статуту сільгоспартілі». Проте 
мешканці багатьох малих сіл і хуторів категорично відмовлялися 
переселятися на центральні садиби колективних господарств і 
будь-що намагалися емігрувати в міста, на будови, створюючи тим 
самим у господарствах напругу із забезпеченням трудовими 
ресурсами [6, с.446]. 

Упродовж тривалого часу трудові міграції на території Гали-
чини були маятниковими. Навіть після навчання у містах частина 
молодих людей поверталася до рідних сіл. Найбільший рівень 
маятникових міграцій спостерігався у Львівській області. І навіть 
примусове переміщення селян у рамках «боротьби із неперспек-
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тивними селами» не могло радикально змінити світогляду бага-
тьох сільських жителів. Так, у листі від 22 лютого 1957 р. інспек-
тор з перевірки гірських районів Дрогобицької області доповідав 
секретарю ЦК КПУ про те, що в області, а особливо в гірських 
районах, є велика кількість незайнятого постійною працею насе-
лення, значна частина якого раніше відправлялася на сезонні 
відхідні заробітки. Чиновник наголошував, що значна частина 
населення не бажала відриватися від своїх обжитих місць і 
виїжджати в порядку переселення, а тому, на його думку, виникала 
необхідність в організації відхідництва на сезонні роботи значної 
частини працездатного населення» [24, арк.26–27].  

28 червня 1965 р. Президія Верховної Ради УРСР своїм 
указом затвердила «Положення про порядок перетворення, обліку, 
найменування та реєстрації населених пунктів, а також розв’язан-
ня деяких інших адміністративно-територіальних питань в Україн-
ській РСР». Сільські поселення, людність яких коливалася від 
кількох до 10000 осіб, не диференціювалися. Поряд з цим перехід 
населеного пункту від категорії сільського поселення до міського 
супроводжувався включенням у систему фінансових дотацій з 
боку держави для підтримки й забезпечення сталого розвитку. На 
села такий порядок не поширювався [3, с.425].  

На середину 1960-х років в Українській РСР була сформо-
вана цілісна концепція щодо перспективності й неперспектив-
ності сіл, їх модернізації, яка охоплювала соціальну, економічну 
та демографічну сфери життя суспільства. Тіньовими сторонами 
її було: зменшення державної дотації селам, що не набували но-
вої категорії; визначення збитковими насамперед малих колгос-
пів, заборона тримати худобу тим, хто не працює в колективному 
господарстві; злиття сільських рад і ліквідація рад у невеликих 
селах; фактичне стимулювання закриття восьмирічних та почат-
кових шкіл, дитсадків, медзакладів; зняття зі статистичного 
обліку малих сіл та хуторів, об’єднання їх з великими під новою 
назвою [3, с.425].  

Сучасники відзначали певні відмінності у настроях селян, 
що переїжджали до міст наприкінці 1950-х – 1960-х років. Так, 
у період до 1960 р. до Львова переселялися насамперед люди 
з різних областей Радянського Союзу, які працювали на ново-
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збудованих промислових підприємствах, а дещо пізніше «з’яви-
лися нові тенденції»: у цей час до Львова щораз більше стали 
переселятися українці з Західної України, особливо з Галичини. 
Приїжджі прибували в основному своєму загалі з сіл та містечок 
як у пошуках роботи, так і на навчання чи з метою підвищення 
кваліфікації. Зміна місця проживання передбачала певний процес 
адаптації до нових умов життя для селян, які втрачали можли-
вість займатися сільським господарством у містах. При цьому не 
всі приїжджі змогли адаптуватися до міського життя. А більшість 
з них не втрачала зв’язків із селом, час від часу навідуючись до 
рідних сіл [17]. Поряд з цим у містах поступово формувалися 
осередки земляків – колишніх мешканців одного села. Особли-
вістю демографічних процесів у Львові після 1960 р. було 
збільшення кількості мешканців російського походження. До 
1960 р. їх чисельність зросла до 30 % від загальної кількості 
населення. Багато опитаних наголошували на тому, що місто 
«ставало щораз більше російським» [12]. Майже половина росіян 
прибули до західноукраїнських областей згідно із направленням. 
З них кожен другий – після закінчення навчального закладу, 
кожен п’ятий – за відрядженням партійних органів. 48 % росіян 
сформували склад працівників прокуратури, судових органів, 
органів НКВС, КДБ, 31 % – стали працівниками партійного та 
адміністративного апарату [18].  

Переселенці зі східноукраїнських областей прагнули осели-
тися насамперед у Львові, у крайньому разі – в одному із районних 
центрів, але категорично відмовлялися проживати у галицьких 
селах [2]. Це зумовлювалося в основному негативним ставленням 
місцевих селян до приїжджих, діяльність яких часто асоціювалася 
із депортаціями та утисками. 5 листопада 1968 р виходець із села 
Карів Сокальського району Львівської області Василь Макух 
висловив небачений досі протест проти тоталітарної радянської 
системи, у центрі Києва він облив себе бензином і живим 
смолоскипом біг Хрещатиком, закликаючи до боротьби [5]. 

Росіяни, які прибували на проживання до Галичини, форму-
вали коло для спілкування, яке обмежувалося, як правило, 
середовищем російського або російськомовного населення. При 
цьому належність до керівництва різного рівня спричиняла 
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певною мірою зверхнє ставлення до місцевого населення, яке в 
окремих випадках виражалося у принциповому небажанні роз-
мовляти українською мовою.  

Механічний приріст міського населення за рахунок сільських 
місцевостей був характерним для всіх без винятку областей 
України, проте за його темпами Львівська область перебувала 
серед лідерів [18, с.14]. Значними темпами кількість сільського 
населення скорочувалася у Тернопільській області. Вже у 1959 р., 
порівняно з 1939 р., сільське населення республіки зменшилося на 
15,5%, а в Тернопільській області абсолютна чисельність сіль-
ського населення скоротилася на 25 % [16, с.11]. 

Збільшення кількості жителів міст поставило на порядок 
денний питання про будівництво житла і покращення благо-
устрою. На території Галичини це питання було найбільш актуаль-
ним для Львова. Протягом 1960-х років житлове будівництво в 
СРСР більш як на 95% здійснювалося за типовими проектами, що 
мало забезпечити здешевлення житла. За 1959 – 1968 рр. вартість 
1 м2 житла в Україні зменшилася з 150,6 крб. до 143,9 крб. (у цінах 
1961 р.), тобто на 4,4% [19]. За даними ЦСУ і Будбанку УРСР у 
Львівській області вартість 1 м2 житла у 1968 р. перевищила 
показник 1959 р. [20, с.18]. Частина жителів Галичини проживала 
у непридатних для житла приміщеннях: бараках, землянках, підва-
лах, аварійних будинках. Складною залишалася ситуація, наприк-
лад, у Львові, де у непристосованих для житла помешканнях 
проживало 3588 сімей [33, арк.26]. 

Проблемою розселення міщан залишалося обмеження 
технічних можливостей у сфері спорудження будинків, які були 
вище п’яти поверхів, через відсутність потрібного ліфтового 
обладнання та підйомних механізмів. Це призводило до 
нераціонального використання міських територій, розтягнення 
комунікацій та зростання транспортних витрат населення. Проте 
Держбуд УРСР і Держплан УРСР вважали за доцільне дозволити 
таке будівництво в 1966 – 1968 рр., окрім Києва, ще в Хар-
ківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, 
Львівській та Луганській областях, у яких були наявні відповідні 
передумови для зазначених робіт [34, арк.197]. Це зумовлю-
валося необхідністю переселення громадян з непридатних для 
проживання приміщень. 25 жовтня 1963 р. було прийнято 
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постанову № 1207 «Про поліпшення розподілу житлової площі і 
планування капітальних вкладень на житлове, комунальне і 
соціально-культурне будівництво», яка передбачала знесення 
аварійних будинків [1, с.336–336]. Радянським керівництвом 
передбачалося відселення мешканців з підвалів, бараків, земля-
нок, напівпідвальних приміщень, горищ [33, арк.3]. 

Постановою Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1967 р.  
№ 1031 було також передбачено низку заходів з розширення 
мережі будинків для інвалідів та людей похилого віку і покращен-
ня побутових умов для них. Однак необхідні капіталовкладення і 
штати медичного персоналу для цього часто не виділялися. 
Особливо таке явище було поширене на території західно-
українських областей через посилення уваги уряду до розбудови 
відповідних приміщень на території центральних та східних 
областей України. Поряд з цим вживалися заходи для припинення 
вільного переміщення населення, яке «не бажало займатися 
суспільнокорисною працею», що передбачали, серед іншого, й 
позбавлення волі [32, арк.13–14]. Серед таких людей були й 
інваліди війни, які втратили зв’язок з рідними чи не мали оселі і 
постійного місця проживання, але в основному до них належали 
цигани, які звикли до кочового способу життя і не бажали його 
змінювати. Проте реально обмежити переміщення циган у значних 
масштабах було надзвичайно складно. Негативну роль у цій справі 
відігравала відсутність у них документів, які посвідчували особу, а 
також кругова порука у їхньому середовищі. Таким чином, на всій 
території Галичини мало місце переміщення відносно великих 
груп людей, які не проходили процедури реєстрації та, відповідно, 
не мали жодних документів.  

Результати демографічної динаміки населення Галичини 
досліджуваного періоду були зафіксовані переписом 1970 р., від-
повідно до якого кількість жителів Львівської області, порівняно із 
1959 р., збільшилася з 2107858 осіб до 2428868, Тернопільської – з 
1085586 до 1152668, Станіславської (Івано-Франківської) – з 
1094639 до 1249271. Згідно з даними перепису 1970 р. у Львівській 
області проживало у містах – 1148649 осіб, у селах – 1280219 осіб, 
у Івано-Франківській області міських жителів було 384232 особи, 
сільських – 865039 осіб, у Тернопільській області проживало у 
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містах – 268723 особи, у селах – 883945 осіб [8, с.17]. Впродовж 
1959–1970 рр. кількість населення Івано-Франківська збільшилася 
з 66456 осіб до 104971 (158 % до кількості жителів 1959 р.), 
Коломиї – з 31303 до 41054 (131 %), Калуша – з 12873 до 40728 
(316 %), Надвірної – з 8751 до 161155 (185 %). Чисельність 
населення Львова зросла з 410678 осіб до 553452 (135 % до 
кількості жителів у 1939 р.), Дрогобича – з 42145 до 56048 (133 %), 
Стрия – з 36180 до 47983 (133 %), Червонограда – з 12241 до 44008 
(360 %), Борислава – з 28603 до 33800 (118 %), Самбора – з 23649 
до 29253 (124 %), Трускавця – з 8482 до 18392 (217 %), Бродів – з 
10243 до 15948 (156 %), Золочева – з 10513 до 15281 (145 %). 
Кількість населення Тернополя збільшилася з 52245 осіб до 84663 
(162 % до кількості жителів у 1939 р.), Кременця – з 16438 до 
19731 (120 %), Чорткова – з 15294 до 19183 (125 %) [8, с.48]. 
Таким чином, найбільшими темпами зростала кількість мешканців 
тих міст, де зосереджувалися підприємства видобувної промисло-
вості, санаторно-курортні комплекси та потужні промислові 
підприємства. Високі темпи зростання кількості жителів зумовлю-
валися механічним приростом. 

Згідно з даними перепису 1970 р. більшість населення Гали-
чини становили українці. У Івано-Франківській області кіль-
кість українців, порівняно із 1959 р., збільшилася з 1032994 осіб 
до 1186839, росіян – з 36750 до 46545, поляків – з 3019 до 6463 
[9, с.177], у Львівській області кількість українців збільшилася з 
1786587 до 2134400, росіян – з 178303 до 199794, поляків – з 
29851 до 41518 [9, с.181], у Тернопільській області кількість 
українців збільшилася з 1026822 до 1106954, росіян – з 25448 до 
26349, поляків – з 2462 до 14690 [9, c.186].  

Висновки. Одним із наслідків радянської міграційної політики 
стало збільшення темпів зростання українського та російського 
населення в Галичині та зменшення кількості поляків. Попри 
радянську політику «перемішування» представників різних націо-
нальностей як одного із засобів формування міфічної «нової 
історичної спільності – радянського народу» Галичина досліджу-
ваного періоду являла собою один із найбільш «українізованих» 
регіонів УРСР із суттєвим переважанням українського населення, 
яке в основному як засіб спілкування використовувало українську 
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мову, незважаючи на те, що урбанізація виявилася одним із 
знарядь радянізації та русифікації населення республіки.  

Росіяни, які проживали на теренах Галичини, в основному 
обіймали керівні посади, що певним чином зумовлювало характер 
їх спілкування з представниками інших етнічних груп. Найбільше 
росіян проживало у Львівській області. У другій половині 1960-х 
років майже третину мешканців Львова становили саме росіяни. 
Такий характер їх розселення був одним із наслідків політики 
радянізації краю. При цьому, росіяни в основному спілкувалися 
російською мовою і часто обмежували коло спілкування поза 
межами роботи лише власне російськомовним середовищем.  

Урбанізація в республіці супроводжувалася змінами у формах 
територіальної організації розселення. Міста неіндустріальних 
регіонів не тільки не демонстрували високих темпів зростання, але й 
переживали певну стагнацію міського життя. Натомість індус-
тріальні центри, що гіпертрофовано розросталися, стали вимагати 
все більшого і більшого фінансування для свого розвитку. На тери-
торії Галичини найбільшим містом був Львів, де було збудовано 
низку великих промислових підприємств. Проте процес урбанізації 
радянського зразка впродовж тривалого часу не супроводжувався 
долученням нових мешканців міст до міського способу життя. А 
характер забезпечення населення міст товарами і послугами сприяв 
етатизації суспільства. 

Міграційні процеси на території Галичини зумовлювалися 
також політикою радянської влади, спрямованою на ліквідацію 
«неперспективних» сіл. Ця політика стала причиною ліквідації 
великої кількості хуторів. При цьому характер розміщення 
поселень та виробництва у гірських районах Галичини зумовлював 
відносно велику площу окремих сільських населених пунктів, що 
перетворювало ліквідацію хуторів лише на формальний крок, який 
не супроводжувався переміщенням населення, а обмежувався 
лише приєднанням хуторів до найближчих сільських поселень. 
Водночас, для багатьох хуторів, розміщених на рівнинах, була 
передбачена лише ліквідація. 

Міграції призводили до поширення урбанізаційних процесів 
на території Галичини, де поряд зі зростанням кількості міського 
населення за рахунок вихідців із сільської місцевості відбувалося 
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руйнування традиційної міської культури і, частково, властивих 
для міщан економічних відносин, пов’язаних із економічною 
діяльністю дрібних виробників. Розбудова великих підприємств 
сприяла підвищенню рівня етатизації суспільства. Але для бага-
тьох працівників, які змушені були переїхати на роботу до міст, 
було характерним збереження тісного зв’язку, в тому числі й 
економічного, із сільською місцевістю, не виключаючи випадків 
відносно великої віддаленості від міста рідних сіл. Досить часто 
робота у містах розглядалася як тимчасова, спрямована на май-
бутнє покращення власного стану справ після повернення до села.  

Подібна мотивація праці була поширеною й у разі міграції для 
роботи у північній частині СРСР. Планувалося більшість заробле-
них коштів витратити на модернізацію оселі у рідному селі. Тут 
велику роль відігравав той фактор, що більшість селян, попри 
примусову колективізацію і відносно низький рівень економічної 
зацікавленості від праці у колгоспах, ще відчували єдність зі своєю 
землею, почуваючи себе господарями у рідних селах. А отже, 
одним із мірил господарності залишалися розміри і облаштування 
осель. Тому часто траплялося, що навіть ті, хто більше часу 
проводив на роботі у містах, віддавали перевагу спорудженню 
будинків у сільській місцевості, якість яких мала свідчити про 
життєвих успіх їх господарів. Особливістю економічної діяльності 
значної частини сільського населення Галичини було відносно 
широке поширення сезонних заробітків, що тягнуло за собою 
човникові міграції.  
 
_______________________________ 
 

1. Баран В. К. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / 
В. К. Баран. – Львів: Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 
1996. – 448 с. 

2. Боднар Г. «Радянська» Галичина [Електронний ресурс] / Г. Боднар. – 
Режим доступу: http: //zaxid.net/home/showSingleNews.do?radyanska_gali-
china&objectld=1265077 

3. Економічна історія України. – Т 2. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 608 с. 
4. Івасюта М. К. За щастя оновленої землі : нариси історії колгоспного 

селянства західних областей УРСР. 1939–1979 / М. К. Івасюта та ін. [відп. 
ред. М. К. Івасюта]. – К.: Наукова думка, 1979. – 210 с. 



 

 257

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

5. Історія Сокаля // Сокальська РДА: офіційний сайт: режим доступу: 
http://www.sokal-rda.gov.ua/text-istorija_sokal.html 

6. Історія українського селянства. – Т. 2. – К.: Наукова думка, 2006. – 653 с. 
7. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года / [отв. за выпуск 

Орехов К. А.] // Украинская ССР. – М.: Госстатиздат, 1963. – 211 с. 
8. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Т. 1: 

Численность населения СССР, союзных и автономных республик, краев и 
областей. – М.: Статистика, 1972. – 176 с. 

9. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – Т. IV: 
Национальный состав населения СССР. – М.: Статистика, 1973. – 648 с. 

10. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях 
України у ХХ столітті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. 
наук / О. Я. Калакура. – К., 2008. – 35 с. 

11. Лозинський Р. Етнічний склад населення Львова (у контексті 
суспільного розвитку Галичини) [Електронний ресурс] / Р. Лозинський. – Режим 
доступу: http://www.uk.xlibx.com/4istoriya/98263-49-roman-lozinskiy-etnichniy-
sklad-naselennya-lvova-u-konteksti-suspilnogo-rozvitku-galichini-lv-iv-vidavnichi.php 

12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://homepage.univie.ac.at/ 
philipp.ther/lemberg/identifikation_ukr.html 

13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vishnevskij.com.ua/ 
chervonograd.html 

14. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chervonograd.lviv.ua/ 
essays-on-history/18-old-krystynopol/7-history-kristinopol 

15. Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. 
ХХ століття / І. М. Романюк. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 256 с. 

16. Стешенко В. С. Демографічні дослідження / В. С. Стешенко. – К.: 
Наукова думка, 1975. – 158 с. 

17. Терлюк І. Приєхав росіянин до Львова … / І. Терлюк // Дзвін. – 1994. – 
№ 9. – С. 111–115. 

18. Товкун В. И. Современная миграция населения в Украинской ССР 
(статистическое исследование) : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. 
эк. наук / В. И. Товкун. – К., 1966. – 22 с. 

19. Третяков Г. Розв’язується житлова проблема / Г. Третяков // 
Економіка Радянської України. – 1967. – № 8. – С. 23–26. 

20. Яворовський Ю. Про поліпшення техніко-економічної структури 
житлового будівництва / Ю. Яворовський, К. Федоренко // Економіка 
Радянської України. – 1970. – № 3. – С. 17–22. 

21. Центральний державний архів вищих органів України (ЦДАВО 
України). – Ф. 582. – Оп. 24. – Спр. 437. – 196 арк. 

22. ЦДАВО України. – Ф. 582. – Оп. 24. – Спр. 438. – 208 арк. 
23. ЦДАВО України. – Ф. 582. – Оп. 24. – Спр. 972. – 88 арк. 
24. Центральний державний архів громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4541. – 184 арк. 



0  

 258 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

25. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4548. – 97 арк.  
26. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4622. – 134 арк. 
27. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4846. – 59 арк. 
28. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4944. – 40 арк. 
29. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4945. – 328 арк. 
30. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 57. – 59 арк. 
31. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 167. – 46 арк. 
32. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 216. – 94 арк. 
33. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 2765. – 52 арк. 
34. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 2766. – 198 арк. 

 
 

Наталія Макаренко 
 

ТЕНДЕНЦІЇ ЕТНОДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН  
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (1989–2001) 

 
Досліджено динаміку змін етнічного складу Тернопільської 

області у період між переписами населення 1989 і 2001 рр. 
Розглянуто особливості етнічного складу і розселення найчисель-
ніших етнічних груп області – українців, росіян, поляків, білорусів. 
Проаналізовано тенденції основних демографічних показників 
(природного приросту, народжуваності ) міського і сільського 
населення. Розглянуто напрями і наслідки міграційних процесів у 
Тернопільській області. 

Ключові слова: етнічна структура, етнодемографічні зміни, 
міграційні процеси. 

Nataliia Makarenko. Modern transformation process in ethnic 
structure of Ukraine (the example of Ternopil region.)  Investigational 
dynamics of changes of ethnic composition of the Ternopolsky area in a 
period between the censuses of population 1989 and 2001, the specific of 
self-identification and territorial placing of the most numeral ethnic 
groups of region – Ukrainians, Russians, Byelorussians. 

Key words: ethnic structure, ethnic self-identification. 
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гальмування депопуляційних процесів, які з 1991 р. розгорнулися 
в Україні, стала дієвим стимулом розширення та поглиблення 
етнодемогріфічних розробок. Одним з основних напрямів сучасної 
етнодемографії став аналіз регіональних тенденцій етнодемогра-
фічних процесів, синтез причин змін етнічної конструкції регіонів 
України у ХХІ ст. У сучасних умовах зміни суспільних відносин в 
Україні важлива роль приділяється етнонаціональним чинникам 
регіонального розвитку, що визначають значною мірою електо-
ральну поведінку населення, релігійну ситуацію, позначаються на 
стабільності соціально-економічного і політичного розвитку 
регіонів і життєдіяльності людей.  

Відразу зауважимо, що розробка етнодемографічної тематики 
поки що не набула такої наукової та практичної актуальності, яка б 
привернула до себе сталу увагу досить великої спільноти 
професійних демографів, істориків, етнологів. Тому бібліографія 
відповідних публікацій порівняно невелика. На сучасному етапі у 
царині етнодемографії переважають праці економістів, демогра-
фів, географів, соціологів: Е.Лібанової, В.Стешенко, С.Піскунова, 
Т.Рудницької, І.Пирожкова, І.Прибиткової [1]. Розвиток україн-
ської етнодемографії означений працями В.Наулка [2], І.Кураса, 
В.Євтуха, В.Котигоренка, О.Майбороди, В.Зінича, В.Крисаченка, 
О.Чиркова [3]. Саме їх науковий доробок становить методологічну 
основу фундаментальних досліджень динаміки чисельності і змін 
у демографічній структурі населення України, а також слугує 
теоретичною базою для вивчення пріоритетних напрямів 
соціально-демографічної політики в країні та її регіонах.  

Зі збереженням тенденції переважання праць економістів та 
демографів, етнологів щодо динаміки етнодемографічної струк-
тури населення України останнім часом пожвавлюється заці-
кавлення географів демографічною тематикою. Питання, пов’язані 
з етнічним складом населення Західного регіону і Тернопільської 
області зокрема, активно розробляються М. Дністрянським,  
Я. Жупанським. Я. Круль, О. Шаблєм, Ф. Заставним, Б.Заста-
вецьким, Р. Лозинським [4]. 

Пошук моделей взаємодії етнодемографії з суміжними 
науками залишається надзвичайно актуальним. Додамо, що не 
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існує «неетнічних» носіїв-суб’єктів суспільного життя, що реальне 
суспільне життя відбувається в конкретно-історичній етнічній 
формі і на конкретній території, і «етнічність» є невід’ємною 
формою цього процесу, невід’ємною властивістю всіх відомих 
науці локалізацій суспільного життя. І тому цілком доречним 
видається те, що сучасні етнодемографи і географи синтезують 
трактування предмета і методів дослідження етнодемографії. 
Зокрема, останнім часом розроблений алгоритм етногеодемогра-
фічного дослідження [5]. Адже населення завжди прив’язане до 
конкретного простору та часу. Диференційованість територіальних 
систем зумовлює специфіку їхнього впливу на демографічні 
процеси і впливає на появу регіональних демографічних особли-
востей. На локальній території формуються спільності людей з 
досить замкнутими демографічними зв’язками. Окрім просто-
рового (територіального) фактора виникає ще один, який також 
зумовлює диференціацію демографічних процесів, – чинник 
поліетнічності населення. Таким чином можна визначати сутність 
етногеодемографічних досліджень «як дослідження з географічних 
позицій демографічних процесів і структур, диференційованих 
згідно з етнічною ознакою» [5, с. 138].  

І. Барна в дисертаційному дослідженні, підготовленому на 
матеріалах Тернопільської області [6], поглибила теоретико-
методологічні засади етногеографічного дослідження. В роботі 
визначено сутність поняття «територіальна етнічна спільність», 
встановлено її ієрархічні рівні. Територіальні етнічні спільності 
розглядаються як такі, що охоплюють декілька етносів, що 
компактно проживають на певній території. Це – певна спільнота 
людей, що об’єднана певним способом буття, єдиними умовами 
життя і діяльності. Подібну точку зору поділяє і В. Джаман [7]. 
Зокрема, в своїй докторській дисертації він доводить, що одним 
із критеріїв територіальних етнічних спільностей та їх харак-
терних рис є спільність проживання на певній території, що 
зумовлює багато подібних рис у способах господарювання, куль-
турі, релігії, демографічній поведінці та ін. Територіальна 
диференціація показників, що характеризують демографічну 
ситуацію в Україні, дала автору змогу виділити за спорідненістю 
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демопроцесів окремі регіони. За загальним підсумком демогра-
фічна ситуація найсприятливіша у Західному регіоні.  

Окремою важливою науковою проблемою є роль міст у 
процесі формування та розвитку тієї чи іншої етнічної спільноти. 
З одного боку, міста завжди виступають центрами консолідації 
етносу, незалежно від того, більшість чи меншість у них стано-
вить корінний етнос, і це пов’язано з роллю політичних, еконо-
мічних та культурних центрів, яку вони відіграють. З іншого, 
населенню міст властива більш строката структура етнічного 
складу населення порівняно з сільською місцевістю. Тому для 
того, щоб уникнути ймовірності некоректної оцінки етнічної 
ситуації в цілому, виникає необхідність вивчати етнічний склад 
міського і сільського населення окремо. Питаннями, пов’язаними 
із дослідженнями національного складу населення міст, 
займалися В. Кубійович, С. Рудницький, В. Покшишевський,  
Л. Моногарова, Е. Менабдішвілі, Б. Еккель. Найсучаснішим з 
означеної тематики в Україні є історико-географічні дослідження 
Р. Лозинського [8; 9; 10], І. Барни [6]. Визначення етнічної струк-
тури населення регіону загалом та окремих районів і міських 
населених пунктів зокрема, а також етнічних процесів, які мають 
там місце, робить можливим проведення групування населених 
пунктів (переважно міських) за окремими етнодиференціюючими 
ознаками. Проведення групування на різні періоди дозволяє 
простежити динаміку етнічних процесів у населених пунктах чи 
районах регіону.  

Останнім часом з’явилося декілька наукових досліджень, 
присвячених окремим найчисельнішим етносам, які проживають на 
Галичині. Першою науковою розробкою, в якій у регіональному 
масштабі висвітлюються питання етнодемографічного і етносоціаль-
ного розвитку російського населення, є дослідження І. Терлюка 
«Росіяни західних областей України (1944–1996 рр.)» [11].  

Окремий напрям етнодемографічних досліджень – міграційні 
процеси, що відіграють значну роль у суспільному розвитку. Вони 
є чутливими індикаторами реагування населення на зміни в еко-
номічному, політичному та соціальному житті, залежно від їхньої 
величини й напряму вони впливають на стабільний розвиток 
держави, демографічні процеси, які відбуваються у регіонах. 
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Міграційні процеси є складними й перманентними, включають 
різні напрями, ефективність яких залежить від різних факторів: 
демографічної ситуації, мобільності населення, рівня соціально-
економічного розвитку держави, геополітичного положення країни 
тощо. Зауважимо, що етнічний аспект міграційних процесів – один 
з найбільш досліджених в етнодемографії. З українських дослід-
ників питання міграції досліджували О.Малиновська, М.Шульга, 
В.Євтух, В.Трощинський, О.Хомра [12]. 

Загалом, регіональних етнодемографічних досліджень ще 
обмаль і практично відсутні роботи, в яких досліджуються 
етнодемографічні параметри міського і сільського населення 
(зважаючи на те, що етнічний склад міського населення завжди 
був складнішим, порівняно з етнічним складом навколишньої 
сільської території). Крім того, з точки зору системного підходу 
міське і сільське населення є підсистемами, які мають власні 
закономірності формування і розвитку.  

Мета цієї статті – проаналізувати показники, які характе-
ризують сучасну етнодемографічну ситуацію в Тернопільській 
області і показати, що вони мають значні територіальні відмін-
ності в міських і сільських поселеннях, окремих районах, а також 
зробити прогноз щодо подальшого розвитку етнодемографічної 
ситуації. В статті робиться наголос на дослідженні сучасних 
тенденцій міграційних процесів, їхнього впливу на демографічні 
процеси і демографічну ситуацію в області.  

Дані про етнічний склад населення у розрізі адміністративних 
областей і районів дають можливість порівняти їх за ступенем 
етнічної мозаїчності, виділити різні за характером етнічної струк-
тури типи міст і районів. Є декілька кількісних показників аналізу 
розселення етнічних груп. Для специфічних за національним 
складом населення окремих територій як, наприклад, Тернопіль-
ської області, де помітним є відсоткове переважання українців у 
співвідношенні етносів, на нашу думку, найбільш прийнятним є 
індекс мозаїчності Б.Еккеля [15], який пропонує визначати етнічну 
строкатість населення через теоретичну вірогідність інтенсивності 
міжнаціональних контактів, яка б мала місце, якби б контакти 
зумовлювалися лише відсотковим співвідношенням національних 
груп у цьому районі незалежно від інших факторів. За значенням 
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індексу етнічної мозаїчності Б.Еккеля виділяються три градації: 
практично моноетнічні регіони; перехідні регіони з переважанням 
одного етносу за наявності значних етнічних меншин; поліетнічні 
регіони з різнорідним етнічним складом. 

Основний загал населення Тернопільської області, за підсум-
ками перепису населення 2001 р., був представлений українцями. 
Кількісно їх представництво, порівняно з 1989 р., зменшилося на 
12,9 тис. осіб, але питома вага збільшилася на 1,04% і становила 
97,8% [14, с. 219]. На районному рівні ступінь домінування 
українців за коливання показників приросту в межах 0,1%–2,5% 
становив у середньому 0,8%. Винятком був Збаразький район, де 
кількість корінних жителів за згаданий період зменшилася на 
0,4%. Отже, 64,7% районів були такими, в яких українці становили 
понад 99% населення. Найменшою питома вага автохтонного 
населення в 2001 р. була в Тернопільському районі, соціально-
економічне зростання адміністративного центру якого супро-
воджувалося прибуттям інонаціональних мігрантів [16, с.70].  

Зазначимо, що на загальнодержавному тлі Західний регіон 
виділяється підвищеною часткою сільського населення. У 
більшості західних областей України (у т.ч. і Тернопільській ) 
селяни переважають у структурі населення. Динаміка етнічного 
складу Тернопільщини впродовж 1989–2001 рр. характеризувалася 
зростанням етнічної однорідності сільських поселень (Табл.1). Із 
658,1 тис. осіб сільських жителів регіону 99,2% були українцями. 
Об’єктивно село мало цікавило іммігрантів, які в 2001р. становили 
19,6%, що в 2,4 раза (46,2%) менше, ніж у міських поселеннях. 
Тому чисельно незначне інонаціональне населення (0,9%) більшою 
мірою, ніж в містах, підпадало під вплив асиміляційних процесів 
української більшості села. Особливо, якщо врахувати, що 37,3% 
всіх прибулих до сільських поселень були української націо-
нальності. Кількість українців у сільській місцевості впродовж 
1989–2001 рр. зменшилася на 33,6 тис. осіб [14, с. 219], що в 3,3 
раза менше, ніж у попередні роки (1979 – 1989), коли еміграція з 
села перевищувала рееміграцію. У селах 14 районів Терно-
пільської області понад 99,0% жителів були автохтонними. 

Міжпереписний період ознаменувався зміною соціально-
політичного статусу Української держави, яка, здобувши незалеж-
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ність, для багатьох росіян втратила «привабливість», унаслідок чого, 
а також через погіршення економічної ситуації на загальнодержав-
ному та регіональному рівнях їх кількість протягом 1989–2001 рр. 
зменшилася на 12,7 тис. осіб (на 46,7%), а частка росіян у населенні 
Тернопільської області зменшилася з 2,3% до 1,2% [14, с. 219]. На 
противагу періоду 1979–1989 рр., коли переважаючою тенденцією 
було чисельне і відсоткове збільшення кількості росіян, з 1989 по 
2001 рр. в більшості (15 з 17 районів) виразною була тенденція змен-
шення кількості росіян (за винятком Збаразького району, де росіян 
стало на 0,3% більше). В решті районів вони втратили в середньому 
0,7% своїх представників (див. Табл.1). Найбільший відсоток змен-
шення спостерігався в Тернопільському районі (2,9%), а найменший 
– в Зборівському (0,1%). За таких умов у 7 районах представники 
російського етносу становили менше ½ відсотка з мінімальним 
значенням – 0,2% в Підгаєцькому. Зазначимо, що представники 
росіян на території районів області розселені вкрай нерівномірно. 
Станом на 2001 р. найбільше жителів російської національності 
мешкало в Збаразькому і Кременецькому районах – по 1,3%, 
Чортківському – 1,6%, мм. Тернопіль – 3,4%, Чортків – 3,6%, Кре-
менець – 2,5%. У 2001 р. росіяни залишилися найчисельнішою 
етнічною меншиною і посідали друге місце в структурі населення 
Тернопільщини у всіх районах, крім Підволочиського, де посту-
палися полякам [6, с. 170].  

Таблиця 1. 
Національний склад сільського населення  
Тернопільської області в 1989 і 2001рр.* 

 

Населення 

Українці % Росіяни % Поляки % Білоруси % Інші %
№
п/п 

Райони 

1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 2001 

1 
Бережан-
ський 

99,58 99,70 0,21 0,20 0,11 0,02 0,03 0,03 0,05 

2 Борщівський 99,11 99,28 0,39 0,35 0,34 0,18 0,04 0,04 0,15 

3 Бучацький 99,52 99,64 0,29 0,22 0,12 0,05 0,02 0,02 0,07 
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Населення 

Українці % Росіяни % Поляки % Білоруси % Інші %
№
п/п 

Райони 

1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 2001 

4 
Гуся-
тинський 

99,21 99,41 0,23 0,17 0,48 0,29 0,02 0,02 0,11 

5 Заліщицький 99,53 99,55 0,32 0,32 0,03 0,02 0,03 0,03 0,08 

6 Збаразький 99,36 98,49 0,38 1,16 0,17 0,08 0,07 0,07 0,20 

7 Зборівський 99,56 99,61 0,25 0,22 0,12 0,03 0,02 0,02 0,12 

8 Козівський 99,66 99,65 0,21 0,19 0,09 0,04 0,02 0,02 0,10 

9 
Креме-
нецький 

99,16 99,24 0,54 0,53 0,10 0,04 0,07 0,07 0,12 

10 
Лано-
вецький 

99,19 99,17 0,55 0,49 0,04 0,01 0,05 0,05 0,28 

11 
Монасти-
риський 

99,44 99,64 0,26 0,22 0,21 0,04 0,03 0,03 0,07 

12 
Підволо-
чиський 

94,79 95,74 0,35 0,24 4,73 3,80 0,05 0,05 0,17 

13 Підгаєцький 98,80 99,73 0,21 0,14 0,04 0,02 0,01 0,01 0,10 

14 
Тере-
бовлянський

98,89 99,38 0,39 0,31 0,60 0,20 0,02 0,02 0,09 

15 
Терно-
пільський 

98,89 99,26 0,45 0,42 0,53 0,15 0,04 0,04 0,13 

16 
Чортків-
ський 

98,76 98,98 0,51 0,45 0,58 0,37 0,03 0,03 0,17 

17 Шумський 99,15 99,31 0,63 0,48 0,06 0,03 0,07 0,07 0,11 

 Разом 98,99 99,15 0,38 0,28 0,51 0,31 0,06 0,04 0,12 

 
* Таблиця складена за даними Тернопільського обласного управління 

статистики. 
 
Польська етнічна меншина в регіоні становила у 2001 р. 0,3% 

всього його населення. Впродовж 1989–2001 рр. її чисельність і 
питома вага зменшилася практично навпіл, поляки втратили  
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2,8 тис. осіб (або 42,3%) населення [14, с. 219]. Ця тенденція 
характерна для всіх районів без винятку. Станом на 2001р. 
найбільше поляків залишилося в Підволочиському районі (64,1% 
його чисельності). Питома вага поляків серед сільського населення 
Тернопільської області в 2001р. становила 0,3%, що на 0,2% 
менше, ніж в 1989 р. У всіх районах упродовж 1989–2001 рр. 
спостерігалося чисельне зменшення поляків, унаслідок чого їхня 
частка зменшилася в середньому на 0,2%. У Бережанському, Залі-
щицькому, Кременецькому і Шумському районах поляки посту-
палися білорусам, у Зборівському – вірменам, Підгаєцькому – 
вепсам, а в Лановецькому – молдаванам. 

Білоруське населення на території Тернопільщини в 2001р. 
репрезентували 968 особи, питома вага яких не досягала і 0,1% 
(0,08%), тому в рейтингу посідали четверте місце. За період 
1970 – 2001рр. білоруська людність зменшилася більш як в  
1,5 раза. В 2001 р. у переважній більшості районів чисельність 
білорусів становила 0,05% і менше. Представники білоруського 
етносу утримували третю позицію в національному складі 
населення в усіх районах Тернопільщини, крім Гусятинського і 
Лановецького, де вони поступалися молдаванам, а також Боро-
щівського та Підгаєцького, де переважали, відповідно, вірмени і 
вепси. Скорочення кількості етнічних білорусів за згаданий 
період найбільшою мірою спостерігалося в Кременецькому 
районі [16, с. 70–72]. 

Таким чином, у 2001 р. в етнічному складі сільського 
населення Тернопільської області переважали українці 99,2% 
(проти 98,9% у 1989 р.), а представники інших національностей 
сукупно становили 0,8% (проти 1,1% у 1989 р.), що характеризує 
сільське населення регіону як слабогетерогенне за національною 
ознакою чи мононаціональне (за індексом Еккеля). Впродовж 
1989–2001рр. відбулося зменшення чисельності і збільшення 
питомої ваги українців, а також зменшення чисельності і питомої 
ваги представників етнічних груп у структурі сільського населення 
Тернопільської області. 

Важливою демографічною тенденцією другої половини  
ХХ ст. стало зростання міського населення в Україні. Особливо 
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помітним на Галичині було зростання в 1960–1970-х рр. Якщо в 
1959 р. питома вага мешканців міст становила 26,8%, то 1989 р. – 
уже 47,1%. Протягом 1959 – 1994 рр. міське населення Галичини 
збільшилося на 1 млн 47 тис. осіб: у Івано-Франківській області – 
на 388,7 тис., Львівській – 822,6 тис., Тернопільській – 272,7 тис. 
осіб (загалом по регіону у 2,3 раза), а сільське – зменшилося на 
458 тис. осіб: Івано-Франківській на 17,5 тис., Львівській –  
205,4 тис., Тернопільській – 236 тис. осіб (або на 18,6% по 
регіону). Протягом досліджуваного періоду 1989–2001 рр. кіль-
кість міського населення зростала у Тернопільській області вже 
не так інтенсивно: всього на 9,5 тис. осіб,тоді як скорочення сіль-
ського становило – 35 тис. осіб, що було зумовлено здебільшого 
міграційним перерозподілом [14, с. 66–67].  

На Галичині станом на 1989 р. лише у Львівській області 
більша частина українців (55,4%) проживала в міських поселен-
нях, в інших областях цей показник становив менше 40% (зокрема, 
39,1% у Івано-Франківській, Тернопільській – 38,9%). Тоді як 
загалом в Україні міськими жителями було 65,8% українців. За 
міжпереписний період частка українців, що проживала в містах 
Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей, збільши-
лася на 1,7%, 1,6%, 2,5%, відповідно [14, с. 60]. 

На противагу сільським поселенням, переважно моноетніч-
ним, міські поселення попри швидшу інтенсивну асиміляцію 
малих етнічних груп більшими в умовах імміграції різних етносів 
у 2001 р. залишалися складними системами. Пов’язано це, на 
думку Р.Лозинського, з генезисом міст, тобто з особливостями їх 
формування й розвитку. Будь-яке місто – це передусім центр 
певної місцевості, певної системи розселення жителів, своєрідна 
«фокусна точка» [9, с. 16]. Але разом з тим, виділяючи етнічний 
склад міського населення, на думку Р.Лозинського, помилковим 
було б розглядати його у відриві від етнічного складу сільського 
населення. Адже місто завжди лежить на якійсь етнічній території, 
тобто «не в абстрактному середовищі, а в етнічно специфічному, 
що активно й вибірково» впливає на місто. 

Запропонований Б. Еккелем індекс мозаїчності дозволяє вра-
ховувати всі національності, які мешкають в даному місті, 
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районі, області. Максимальна кількість етносів у межах Терно-
пільської області, зрозуміло, зафіксована у м. Тернополі, де 
мешкали представники 49 національностей у 1989 р. та 74 – в 
2001 р. До «нових» етносів у 2001 р. належали 25, з них 
найчисельніші – вепси (93 особи), араби (22 особи), американці 
(20 осіб), курди (6 осіб). Кількісне представництво різних 
національностей серед міського населення в розрізі районів 
коливається в значних межах. Найбільш складна етнічна струк-
тура міського населення у Чортківському, Кременецькому та 
Збаразькому районах, де в кожному живуть представники 36 
національностей. У 4 районах – Бережанському, Борщівському, 
Гусятинському, Підволочиському – національний склад насе-
лення представлений, відповідно, 25, 28, 22 і 21 етносами. 
Структура населення за національною ознакою у Заліщицькому 
та Тернопільському районах охоплює 16 національностей, а в 
Лановецькому і Теребовлянському – 19. Незначним показником 
кількості етносів, рівним 13, характеризуються Бучацький, 
Зборівський, Козівський, дещо меншим (12 етносів) – Монасти-
риський райони [16, с. 70–72]. 

Станом на 1989 р. у структурі національного складу населення 
українці переважали в усіх містах. Частка українців коливалась у 
1989 р. від 88,22% (м. Чортків) до 98,72% (м. Зборів) (Табл.2). За 
переписом населення 1989 р. у 6 містах українці становили до 95% 
всього населення, у решті міст – відповідно, більше 95%. Показни-
ки, які характеризують сучасну демографічну ситуацію в містах 
Тернопільській області, мають значні відмінності залежно від 
чисельності і спеціалізації міст. Найвища питома вага українців у 
Тернопільській області спостерігалася у невеликих промислово 
слаборозвинутих районних центрах людністю до 10 тис. осіб: 
Бережани, Бучач, Зборів, Хоростків, Монастириська та ін. Питома 
вага українців найчастіше коливалася в межах 95–98%, тобто за 
етнічним складом населення вони майже не відрізнялися від 
оточуючої сільської місцевості. Аналогічна ситуація склалася і в 
абсолютній більшості селищ міського типу. У містах із населенням 
у декілька десятків тисяч осіб питома вага українців дещо 
зменшувалася, становлячи в середньому близько 92%. Менше 90% 
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населення українці становили лише у колишньому мілітарному 
центрі Чорткові. У обласному центрі Тернополі – 91,2%, районних 
центрах міжрайонного значення: Кременець 92,6%, Скалат – 
92,8%, Борщів – 93,1% [6, с. 145–147]. 

За період між двома останніми переписами населення 1989 р. 
і 2001 р. ситуація стосовно національного складу населення міст 
змінилась у бік зростання чисельності, а отже, і частки україн-
ського населення (Табл. 2). Зростання частки українців у 2001 р. 
простежується у двох напрямах: 1) збільшення питомої ваги 
українців – вона коливається в межах 94,07% (м. Тернопіль) – 
99,50% (м. Підгайці) в населенні міст; 2) зменшення кількості 
міст з часткою українців до 95% (мінімальне значення мм. 
Тернопіль, Скалат ) та збільшення з часткою українців понад 95% 
(16 міст). Найбільший приріст частки українців у період 1989–
2001 рр. спостерігається у м. Чорткові, де він становить 7,26%. 
Дещо нижчі темпи приросту українського населення станом на 
2001 р. у наступних містах: Теребовлі – 4,96%, Борщові – 4,53%, 
Кременці – 3,79%, Тернополі – 2,86%, Шумську – 2,56%, 
Бережанах – 2,41%. Найменше зросла частка українців між двома 
переписами населення у 8 містах, серед яких, зокрема, у м. Зборів 
(0,41%) [6, с. 145–147].  

Отже, очевидною є тенденція до зростання частки українців у 
населенні міст, в яких вона у 1989 р. становила до 95%. 
Переважання українців, їх чисельне і відсоткове зростання серед 
міського населення відбувається за рахунок інтенсивної міграції 
українського населення із сільської місцевості і невеликих 
містечок до великих міст і зменшення частки росіян, поляків, 
білорусів. Щодо другої причини, то вона пояснюється зміною 
політичного статусу України в серпні 1991 р., і як наслідок, 
від’їздом етносів колишнього СРСР на історичну батьківщину; по-
третє, асиміляційними процесами в середовищі національних 
меншин і зміною самоідентифікації росіян з російської на 
українську. Не останню роль у цьому процесі відіграло те, що 
росіяни в області розселені дисперсно. Дисперсне розселення 
сільських росіян, як зазначає І.Терлюк, визначає специфіку та 
інтенсивність їх міжетнічних контактів [11, с. 34–36].  
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Таблиця 2. 
Національний склад міського населення  

Тернопільської області в 1989 р.* 
 

у тому числі: 

українці росіяни поляки інші Назва 

1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001

м.Тернопіль 92,21 94,07 7,17 3,42 0,5 0,34 1,04 2,17 
м. Бережани 95,50 98,11 3,46 1,40 0,32 0,16 0,52 0,33 
м. Борщів 93,10 97,63 5,10 1,50 0,87 0,37 0,93 0,50 
м. Бучач 97,86 98,74 1,48 0,84 0,35 0,17 0,31 0,25 
м. Копичинці 96,40 97,96 2,60 1,17 0,62 0,31 0,38 0,56 
м. Хоростків 98,25 98,70 1,04 0,78 0,41 0,22 0,30 0,30 
м. Заліщики 96,52 98,17 2,72 1,40 0,42 0,17 0,34 0,26 

м. Збараж 96,82 97,69 2,22 1,64 0,57 0,30 0,39 0,37 

м. Зборів 98,72 99,13 0,97 0,55 0,13 0,12 0,18 0,20 
м. Кременець 92,66 96,45 5,90 2,50 0,78 0,52 0,66 0,5 
м. Почаїв 96,30 97,12 2,95 1,98 0,10 0,11 0,65 0,79 
м. Ланівці 97,67 98,21 1,91 1,38 0,09 0,06 0,33 0,35 
м. Монасти-
риська 

98,02 98,87 1,39 0,71 0,32 0,21 0,27 0,21 

м. Скалат 92,83 94,09 1,31 0,99 5,60 4,65 0,26 0,27 
Смт./м.Підгайці 98,71 99,50 0,82 0,41 0,35 0,06 0,12 0,03 
м. Теребовля 92,96 97,92 5,29 1,46 1,22 0,30 0,53 0,32 
м. Чортків 88,22 95,48 9,93 3,57 0,91 0,40 0,94 0,52 
смт. Шумськ 95,36 97,92 2,93 1,02 1,22 0,82 0,49 0,24 

 
* Таблиця складена за даними Тернопільського обласного управління 

статистики. 
 
Російська етнічна група на початку ХХІ ст. зберегла вже 

сформовану географію свого розселення. Російське населення 
мало тенденцію до концентрації в великих містах і обласному 
центрі, мало високий ступінь урбанізованості (82,5% у 2001 р.). 
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Протягом 1989–2001 рр. питома вага росіян як в усьому населенні 
Тернопільської області, так і в міському знижувалася. Зокрема, у 
1959 р. вони становили 11,5% міського населення Тернопільської 
області, у 1989 р. – 5,1%, у 2001 – 2,4% [14, с. 219]. Зменшення 
темпів та обсягів міграційного приросту серед росіян, переважно 
міських жителів, позначилося на ступені їх урбанізованості, який 
за 1989–2001 рр. уперше з кінця 1950-х років зменшився, до того ж 
значною мірою – на 7,7% (з 90,2% до 82,5%) [14, с. 219]. 

Станом на 1989 р. у структурі національного складу міського 
населення росіяни (Табл. 2) посідали другу позицію в усіх містах 
Тернопільської області, крім м. Скалат, в якому поступалися 
полякам. Майже половина росіян – 14,5 тис. осіб (60,5%) мешкала 
в Тернополі, їхня частка становила 7,2 % населення міста. 
Найвища частка росіян зафіксована у містах Чортків – 9,9%, 
Тернопіль – 7,2%, Кременець – 5,9%, Борщів – 5,1%, найнижча у 
містах Зборів – 0,9%, Скалат – 1,35%, Монастириська – 1,35%. В 
інших містах області частка росіян коливалася в межах 1,8 – 
2,2%%). За період між двома останніми переписами населення 
1989 р. і 2001 р. ситуація стосовно національного складу населен-
ня міст змінилась у бік зменшення чисельності (майже у 2 рази) і 
частки (у 2,1 раза) російського населення. Зменшення частки 
росіян у 2001 р. спостерігається у двох напрямах: 1) зменшення 
питомої ваги росіян в усіх без винятку містах – вона коливається в 
межах 0,6% (м. Зборів) – 3,6% (м. Чортків) у населенні міст;  
2) зменшення кількості міст з часткою росіян понад 5%. 
Найбільше падіння частки росіян у період 1989–2001 рр. 
спостерігається у м. Чортків, де воно становить 6,36%, м. Скалат – 
4,6%, м. Тернопіль –3,75% [16, с. 70]. 

На думку Р.Лозинського, за часом формування російських 
груп населення, джерелами їх поповнення, внутрішньоетнічними 
процесами міста Галичини можна поділити на декілька типів. До 
першого типу належать міста, російське населення яких сформува-
лося майже виключно за рахунок переселенців перших повоєнних 
років і надалі ззовні майже не поповнювалося. Сюди належать 
майже всі селища міського типу та невеликі міста людністю до  
10 тис. осіб, а також деякі міста з населенням 10-50 тис. жителів. 
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Групи російського населення у таких містах не дуже чисельні і у 
них спостерігається відносно швидке зменшення кількості та 
питомої ваги росіян. Темпи цього процесу можуть бути різними і 
залежать головним чином від загальної кількості росіян. Ще 
однією характерною рисою міст цього типу є наявність у них серед 
росіян доволі великої частки тих, які рідною мовою вважають 
українську (в окремих випадках вона може сягати декількох 
десятків процентів від загальної кількості росіян: у Збаражі, 
Зборові, Монастириська – понад 20% в 1989 р., Скалаті – понад 
30%. Другий тип становлять міста, в яких основне ядро російських 
груп населення сформувалося здебільшого до середини 1950-х 
років, але зростання їх чисельності (а часом і питомої ваги), хоча і 
не надто велике, проходило і в наступні десятиліття (включно до 
середини 1980-х). Сюди можна віднести Чортків. Пояснюється це 
тим, що у перерахованих містах розміщувалися чисельні військові 
підрозділи, і тому російське населення в них постійно зростало за 
рахунок сімей офіцерів дійсної служби та обслуговуючого 
персоналу, переселених з різних регіонів колишнього СРСР. Нині 
російське населення міст цього типу скорочується значними 
темпами [8, с. 121–122].  

Упродовж 1989–2001рр. чисельність поляків серед міського 
населення Тернопільської області зменшилась із 2544 осіб до 1499 
осіб (58,92%). Найбільша частка поляків мешкає в м. Скалаті, але й 
тут їх чисельність зменшилася порівняно з 1989 р. Загалом, 
кількісне зменшення серед польського населення відбулося в усіх 
міських поселеннях області. Поляки посідали третю позицію за 
чисельністю у всіх міських поселеннях, за винятком Золотого 
Потоку, Вишнівця, Коропця та Лановець, де поступалися біло-
русам, а в Почаєві – молдаванам. Білоруське населення в міських 
поселеннях Тернопільської області, за підсумками Всеукраїн-
ського перепису населення 2001р., об’єднувало 727 осіб, або 0,2% 
всього населення. Загалом питома вага міських білорусів за період 
1989–2001 рр. зменшилася на 514 осіб (58,5%) [16, с. 70]. 

Активна міграційна поведінка представників різних націо-
нальностей, що властива періоду становлення незалежної Україн-
ської держави, позначилась і на обсягах внутрішньорегіональної 
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міграції, отже, істотно вплинула на національний склад насе-
лення регіону. Зауважимо, що протягом досліджуваного періоду 
відмічаються суттєві розрізнення в інтенсивності й етнічному 
складі міграційних потоків. Однак складність такого аналізу 
зумовлена тим, що з другої половини 1990-х рр. були введені 
паспорти нового зразка, в яких була відсутня ознака «націо-
нальність».  

Протягом 1991–1999 рр. на території України і Тернопільської 
області спостерігався справжній «міграційний» бум. Українці були 
першою, росіяни – другою за кількістю групами мігрантів, які 
прибували в область. Переважно в Україну приїжджали росіяни, 
які були вихідцями з України або членами змішаних українсько-
російських родин. Але з 1994 р. міграційна ситуація змінилася: 
загальне сальдо міграції по області вперше за цей період має 
від’ємний характер. Згідно з даними Держкомстату 1994 рік був 
роком найбільшої втрати російського та українського населення.  

Потоки вибуття у 1999–2000 рр. перевищували кількість 
прибулих у всіх областях (Табл. 3). При цьому відносні показники 
міграційної мобільності (коефіцієнти інтенсивності вибуття та 
прибуття) населення Західної України є нижчими від пересічно-
державних. Низькі показники міграційної мобільності, що офіцій-
но реєструються органами державної статистики, у Закарпатській, 
Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській 
областях, на нашу думку і думку більшості дослідників, можна 
пояснити добре розвинутими тут іншими видами територіальної 
мобільності населення (перш за все трудових ресурсів): по-перше, 
щоденними маятниковими трудовими потоками; по-друге, сезон-
ною трудовою міграцією в південні, центральні, східні області 
України; по-третє, трудовою міграцією за кордон, у тому числі й 
прихованою (особливо до Іспанії, Італії, Португалії, Греції та ін. 
країн); по-четверте, комерційними поїздками за кордон (ввіз та 
вивіз товару і його реалізація) [7, с. 170–172]. 

Аналіз міграційних потоків населення в Західному регіоні 
України засвідчує, що переважаючими напрямами як серед вибу-
лих, так і серед прибулих виступають внутрішньообласні  
(Табл. 3). Вони спричиняють механічні зміни населення серед 
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міських і сільських поселень. До 1999 р. у структурі внутрішньо-
обласних міграцій зростав напрям «місто – село». Впродовж 
1989–1998 рр. кількість іммігрантів у міські поселення збільшу-
валася майже на 1000 осіб щороку, а до 2000 року – майже на  
3 тис. осіб [17, с. 10–13]. А у 2000 р. напрям «місто – село» став 
потужнішим від потоку «село – місто» вже у шести областях 
(Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, 
Рівненській і Тернопільській): з сільських поселень протягом 
1989–2005 рр. спостерігався відплив населення [18, с. 170–172]. 

 
Таблиця 3. 

Розподіл мігрантів за напрямами у 1999 р. (у %) [17, с. 10–13] 
 

Прибуття Вибуття 
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Івано-Франківська 61,9 34,0 4,1 58,6 37,3 4,1 
Львівська 72,7 24,6 2,7 67,1 26,9 6,1 
Тернопільська 64,0 34,0 2,0 60,1 35,7 4,2 

УКРАЇНА 57,0 34,4 8,6 53,9 32,5 13,6 

 
Частка міжобласних міграцій населення у західних областях – 

приблизно 30% і є дещо меншою від аналогічного пересічно-
державного показника. Незважаючи на своє прикордонне поло-
ження та широкий вихід до державного кордону, частка міждер-
жавних напрямів міграційних потоків населення Галичини нижча, 
ніж в Україні загалом: 14,4% вибулих і тільки 8,8% прибулих. 
Тернопільська область має найменший у Галичині міждержавний 
міграційний обмін населення. Загалом, за період 1991–1997 рр. в 
область прибуло 15,1 тис. мігрантів з колишніх союзних республік 
(див. Табл. 4). 
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Таблиця 4. 
Розподіл іммігрантів за територіями прибуття  

у 1991–1997 роках  
(перший рядок – загальна кількість іммігрантів, 

 другий і третій рядок – кількість іммігрантів-українців  
та їхня питома вага серед усіх іммігрантів у %) [19, с. 22–25] 

 

Область 1991 р. 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р.
1991 –
1997 рр.

3578 4422 2766 1364 1222 927 856 15135
2749 3469 2128 1050 937 758 645 11736

Терно-
пільська 

76,8 78,5 76,9 77,0 76,7 81,8 75,4 77,5 
 
Етнічний склад населення Тернопільської області в 2001р. 

ускладнився за рахунок прибулих, які є вихідцями з інших 
територій України (83,9%), держав Європи (14,9%), Америки 
(0,04%), Азії (1,1%). Переважна більшість їх – це українці (95,2%), 
а також росіяни (3,5%) та інші. 

Таблиця 5. 
Етнічний склад мігрантів Тернопільської області,  

за даними Всеукраїнського перепису населення 2001р.* 
 

у тому числі: 
Місце вибуття 

Всього 
осіб українці росіяни 

інші 
національності

Усі прибулі 349327 332639 12316 4372 
в т.ч. з:     
ін. територій України 293130 286013 4906 2211 
Тернопільської області 183387 181449 1154 784 
інших держав: 55819 46324 7405 2090 
держав Європи 51997 43656 6769 1572 
держав Америки 136 115 6 15 
держав Азії 3668 2545 628 495 
держав Африки 13 3 2 8 
держав Австралії,  
Океанії 

5 5 – – 

 
* Таблиця складена за даними Тернопільського обласного управління 

статистики. 
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За даними Таблиці 5 майже 95,2% мігрантів з інших областей 
України, а також країн світу становили українці. Впродовж 12 і 
більше років унаслідок внутрішньообласного механічного приросту 
за рахунок 68,3% мігрантів-українців міське населення збільшилося 
на 23,9 тис. осіб [7, с. 145–162]. З-поміж держав, які були місцем 
попереднього проживання для емігруючих на Тернопільщину 
українців, за часткою відрізнялися Польща (7,2%), Російська Феде-
рація (4,5%), Німеччина (0,6%), Казахстан (0,5%), а також Львівська 
(7,4%) та Хмельницька (4,5%) області. Сільські мігранти україн-
ської національності становили більшість серед прибулих з 
Львівської та Хмельницької областей та Польщі. Частка прибулих у 
села дорівнювала 37,3%, в тому числі 67,0% з сільської місцевості. 
Водночас, основна маса (62,7%) вихідців з областей України 
(86,0%) та країн світу (13,9%) оселялася виключно у міських 
поселеннях. У більшості випадків міськими стали українці, що 
прибули із Львівської області, Білорусі, Німеччини, Російської 
Федерації, Казахстану, Азербайджану, Грузії, інших країн світу. 

Головним партнером України і західних областей щодо мігра-
ційного обміну і надалі виступає Російська Федерація. Мігранти 
російської національності були здебільшого міськими жителями 
країн, з яких за їх часткою вирізнялися Російська Федерація 
(50,2%), Казахстан (2,5%), Німеччина (1,6%), а також Львівська 
(5,0%) та Хмельницька (1,7%) області. За підрахунками І.Барни, 
російська людність, яка іммігрувала на Тернопільщину, на 80,3% 
стала міською. Вихідці з Російської Федерації та Казахстану, 
росіяни за національністю, прибулі зі сільських поселень, наймен-
шою мірою виявили схильність до міського способу життя. В 
межах Тернопільської області 9,4% осіб російського походження 
змінили місце проживання таким чином, що 85,3% – це міське 
населення. З мігруючих між міськими поселеннями 88,1% залиши-
лось їх жителями. Крім цього, лише 19,4% мігрантів-сільських 
росіян залишились у сільській місцевості [6, с. 170–172]. 

У 2001 р. із 14,1 тис. росіян на території краю лише 13,2% 
проживають від народження, а 75,9% з тих, що прибули, 
мешкають понад 12 років, що переконливо доводить значну роль 
механічного приросту в зростанні (скороченні) російської люд-
ності в області [13, с. 149–156.]. 



 

 277

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Негативна динаміка нетто-міграції (маючи тенденцію до 
зниження міграційних втрат) зберігалася до 2005 р. Після 2005 р. у 
процесі міграційного обміну між Україною і Росією відбулися 
позитивні зміни: Росія (яка протягом 1993–2005 рр. була основною 
країною-реципієнтом для України) і Україна міняються ролями: з 
2005 р. саме Росія виступає міграційним донором для України. З 
2005 р., вперше з початку 1990-х рр., в Україні (і Тернопільській 
області зокрема) відбувся приріст населення за рахунок мігра-
ційного обміну. В наступні роки ця тенденція закріплюється. Навіть 
з огляду на незначний розмір міграційного приросту сам цей факт 
знаменує перелом у розвитку міграційної ситуації [18, с. 70–72]. 

Тернопільська область за сукупністю демографічних показників і 
ступенем сприятливості демографічної ситуації входить до Західно-
українського демографічного регіону (Закарпатська, Рівненська, 
Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Львівська і Терно-
пільська області), в якому за загальним підсумком показників протя-
гом 1989–2014 рр. склалася найсприятливіша демографічна ситуація 
[20, с. 219]. При цьому зазначимо, що Тернопільська область за 
сукупністю демографічних показників виступає своєрідною перехід-
ною зоною між середньообласними рейтингами: з одного боку, 
Західного регіону, а з іншого – Центрально-Північного регіону. В 
Тернопільській області спостерігається висока для регіону смертність 
населення, помітно низька народжуваність, висока частка людей 
пенсійного віку і, як наслідок, – найбільша депопуляція населення 
серед областей Західного регіону. Тернопільська область першою з 
областей Західного регіону вступила у фазу депопуляції.  

 Протягом 1959–1994 рр. кількість населення в Тернопільській 
області зростала досить повільно – на 8,7% (найнижчий показник у 
регіоні). Аналогічний показник у Львівській області становив 
29,6%, у Івано-Франківській – 33,9%. Починаючи з 1992 р. 
відбувається зміна приросту чисельності населення на скорочення, 
щоправда, у 2,3 раза повільніше, ніж в Україні загалом [13, с. 68]. 
Протягом 1992–2001 рр. кількість населення в Тернопільській 
області зменшилася на 25 тис. 474 особи (або 2,2%) [14, с. 219]. 

Аналіз сучасної динаміки демографічної ситуації в Тернопіль-
ській області засвідчує про її погіршення. Це особливо виражається 
у зниженні показників народжуваності. Тенденція зниження 
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народжуваності має давню історію, а за останні 20 років загальні 
коефіцієнти народжуваності в області становили: у 1989 р. – 14,3 ‰, 
у 2001 р. – 8,8 ‰, 2008 р. – 8,8 ‰. Протягом 1990–2010 рр. 
відбувається нова демографічна криза. Статево-вікова піраміда з 
обох боків має інтенсивне звуження до своєї основи. Кількість 
народжених у 2000 р. (вік – до 1 року) менша від 14-річних (1986 р. 
народження) на 64,1 тис. або в 1,65 раза [18, с. 141–144]. 

 Важливим показником відтворення населення є нетто-
коефіцієнт, який дає узагальнену характеристику сучасних рівнів 
народжуваності і смертності, вказує на ступінь заміщення поколінь, 
показує середню кількість дочок, що їх може народити одна жінка за 
умов реальних рівнів смертності жінок на відрізку усього дітородного 
періоду (15–49 років). Якщо нетто-коефіцієнт менший за 1, тоді 
сучасні умови народжуваності і смертності не можуть забезпечити в 
майбутньому заміну материнського покоління дочірнім.  

 На жаль, статистичні дані не дають нам змоги показати 
етнічні особливості нетто-коефіцієнта відтворення населення 
області, лише населення України в цілому. Але, на думку 
фахівців-демографів, населення однієї національної належності у 
порівняно подібних умовах має приблизно один і той самий 
рівень народжуваності, де б воно не мешкало [21, с. 91]. Тому ми 
можемо зарахувати показники загальноукраїнського нетто-
коефіцієнта відтворення міського українського, російського та 
іншого населення і щодо Тернопільщини. 

Таблиця 6. 
Нетто-коефіцієнт відтворення населення (на 1 жінку)  
за найбільш чисельними національностями в Україні  

у 1988–1989‰ [22] 
 

Усі 
національності 

Міські 
поселення 

Сільська 
місцевість 

Міські поселення  
та сільська місцевість 

Українці 0,887 1,125 0,960 
Росіяни 0,829 1,130 0,860 
Євреї 0,722  0,722 

Білоруси 0,924 1,420 1,016 
Молдавани 1,102 1,426 1,304 
Поляки 0,942 1,256 1,020 
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 Як свідчать статистичні дані, нетто-коефіцієнт відтворення 
українців, росіян, євреїв у період, що аналізується, був вкрай 
недостатнім (нижче 1) і не тільки не забезпечував простого 
відтворення населення, але був значно нижчим від межі, що 
відділяє просте відтворення від звуженого. Щодо білорусів, 
поляків, то їхній нетто-коефіцієнт відтворення забезпечував просте 
відтворення населення. 

Зміни коефіцієнтів народжуваності й смертності відобра-
зилися на показниках природного приросту населення. Починаючи 
з 1992 р. в області відбувається зміна приросту чисельності 
населення на скорочення (-0,1 ‰ у 1992 р.) [14, с. 91].  

 
Таблиця 7. 

Природний рух населення в областях Галичини 1989, 2001 р. 
[14, с. 220–230]. 
(на 1000 осіб) 

Народжуваність Смертність Природний приріст

Області 

на
се
ле
нн
я 

19
89

 р
. 

20
01

 р
. 

на
се
ле
нн
я 

19
89

 р
. 

20
01

 р
. 

на
се
ле
нн
я 

19
89

 р
. 

20
01

 р
. 

міське 15,8 8,9 міське 7,6 9,3 міське +8,2 -0,4 Івано-
Фран-
ківська 

сіль-
ське 

15,4 10,9
сіль-
ське 

12,0 13,9
сіль-
ське 

+3,4 -0,3 

міське 14,3 8,2 міське 7,7 10,1 міське +6,6 -1,9 
Львівська сіль-

ське 
15,0 10,1

сіль-
ське 

13,3 15,4
сіль-
ське 

+1,7 -5,3 

міське 17,3 8,6 міське 8,2 8,9 міське +9,1 -0,3 
Терно-
пільська сіль-

ське 
12,3 9,6 

сіль-
ське 

15,2 17,4
сіль-
ське 

-2,9 -7,8 

міське 13,6 7,1 міське 9,8 13,6 міське +3,8 -6,5 
Україна сіль-

ське 
12,9 9,3 

сіль-
ське 

15,2 19,0
сіль-
ське 

-2,3 -9,7 

 
Показники природного руху населення значно відрізня-

ються у міській та сільській місцевостях. Якщо раніше 
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коефіцієнти народжуваності у міських поселеннях Галичини 
були більшими, то на зламі тисячоліть ситуація змінилася 
(Табл. 7). Народжуваність у сільських поселеннях переважала 
над міськими. Смертність серед селян у 1,5 раза частіше явище, 
ніж у міського населення. Відповідно, депопуляція сільського 
населення (7,8 ‰) відчутніша, ніж у міського (0,3 ‰). Дані 
таблиці свідчать про зростання показників природного приросту 
(скорочення) сільського населення у Тернопільській області. 
Щодо міського, то протягом досліджуваного періоду спосте-
рігається тенденція: від природного приросту (9,1 ‰) у 1989 р. 
до скорочення (0,3 ‰) у 2001 р. 

Для Тернопільської області, як і України загалом, харак-
терний процес старіння населення, що певною мірою впливає на 
зростання показників смертності: з 12,3 ‰ за 1989 р. до 14,2 ‰ за 
2001 р. [14, с. 88, 100]. Тернопільська область має найбільшу 
серед областей Галичини частку населення у віці, старшому за 
працездатний. Неухильне зменшення народжуваності прискорює 
останнім часом демографічне постаріння населення Західного 
регіону України. Для оцінки процесу постаріння населення 
запропоновано декілька шкал. Зокрема, за шкалою ООН насе-
лення країни, в якій особи у віці 65 років і старші становлять 7% 
від загальної кількості, вважається старим. У західних областях 
України ця частка сягає 13,6% (по країні загалом – 14,0%). Шкала 
Е.Россета більше деталізує рівні демографічної старості 
населення. Для оцінки вираховується частка осіб у віці 60 років і 
старші у загальній кількості населення. Якщо ця питома вага 
становить: 1) 16-17% – «рівень демографічної старості високий», 
2) 18% і більше – «рівень демографічної старості дуже високий». 
За цим критерієм рівень демографічної старості населення 
Західного регіону (18,7%) і України загалом (20,8%) оцінюється 
як дуже високий.  

Віковий склад українського населення станом на 2001 р. 
віддзеркалює процеси депопуляції та старіння нації, позаяк із 
загальної кількості населення у віці старшому за працездатний 
перебувало 23,9%, а молодшому за працездатний – 20,6% людей. 
Частка українців працездатного віку становила 55,5% (Табл. 8).  
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Таблиця 8. 
Розподіл населення найчисельніших національностей 

Тернопільської області за віком  
за підсумками перепису населення 2001р.* 

 
чисельність населення, осіб: 

Вік, років 
українці росіяни 

0–9 127119 247 
10–14 83605 300 
15–19 90260 451 
20–29 157455 1245 
30–39 150796 2016 
40–49 153880 2758 
50–59 109669 2470 

60 і більше 240565 4706 
невідомий 167 1 
разом 1113516 14194 

 
* Таблиця складена за даними Тернопільського обласного управління 

статистики. 
 
Вікова структура росіян, які мешкали на території Тернопіль-

щини, також засвідчила кризові явища у демографічній ситуації, 
породжені скороченням показників природного приросту. Із 
загальної їх кількості лише 4,5% у віці, молодшому за працездат-
ний, що майже в п’ятеро менше, ніж в українців. Особи пенсійного 
віку становили 36,8% російського населення регіону. Працездатний 
вік репрезентувало 58,8% росіян, проте медіанний вік дорівнював 
50,3 р., що невигідно відрізняло їх від українців, у яких він становив 
36,7 р. Середній вік російського населення дорівнював 49,9 р. 
Населення у молодшому за працездатний віці в міській місцевості 
було чисельно меншим (20,3%), ніж у сільській (20,6%) [6, с. 79–83]. 

 Ще одним чинником, який суттєво вплинув на зміну етнічної 
конструкції області, стали зміни у національній свідомості й 
ідентифікації росіян. Частина осіб зі змішаним корінням, що до 
1991 р., в умовах неофіційного панування російської ідентичності, 
записувалася росіянами, стала визначати себе українцями. Набуття 
Україною незалежності сприяло зростанню етнічної самосвідо-
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мості, що зумовило вибір на користь української ідентичності 
серед людей з різними етнічними коренями (як правило, україн-
ськими та російськими). Варто підкреслити, що більшість росіян 
Тернопільської області є мігрантами радянської доби та їхніми 
нащадками в першому поколінні. До 1991 р. росіяни не відчували 
себе етнічною меншиною, і в дійсності вони стали нею лише після 
здобуття незалежності України. Нагадаємо, що за даними 
опитування громадської думки в Україні у 1997 р. подвійну 
ідентифікацію обрали 17,7% українців та 43,3% росіян [23, с. 76]. 
Отже, росіянам України притаманна розмита ідентичність як у 
цілому, так і на регіональному рівні. 

 
Висновки 

Запропонована стаття є етногеодемографічним досліджен-
ням. На відміну від традиційного варіанта «розселенського» 
підходу, який полягає у визначенні однорідних районів за 
показниками перш за все щільності населення, людності 
міських і сільських поселень і т.п., у цій статті зроблений аналіз 
просторової специфіки за узагальнюючими показниками етно-
демографічної ситуації (режиму природного відтворення, 
народжуваності, смертності, динаміки чисельності населення, 
його етнічної, вікової і статевої структури і міграційної рухли-
вості). Тобто, досліджується вплив територіальних систем на 
регіональні етнодемографічні процеси. Крім того, аналізуються 
не лише територіальні відмінності етнодемографічних показ-
ників у кожного конкретного етносу, а й етнічні відмінності 
однотипних демографічних показників на визначеній території. 
Такий аналіз дає можливість дослідити рівень сформованості 
територіальних етнічних спільностей і їхню «готовність» твори-
ти державну етнополітичну спільність, для якої характерним є 
національний простір, національна свідомість та ментальність, 
усвідомлення особливостей цієї спільності, прагнення до її 
захисту та збереження. 

Тернопільська область за сукупністю демографічних показ-
ників і ступенем сприятливості демографічної ситуації входить до 
Західноукраїнського демографічного регіону (Закарпатська, Рівнен-
ська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Львівська і 
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Тернопільська області), в якому за загальним підсумком показників 
протягом 1989–2014 рр. склалася найсприятливіша демографічна 
ситуація. При цьому зазначимо, що Тернопільська область за 
сукупністю демографічних показників виступає своєрідною пере-
хідною зоною між середньообласними рейтингами: з одного боку, 
Західного регіону, а з іншого Центрально-Північного регіону. В 
Тернопільській області спостерігається висока для регіону смерт-
ність населення, помітно низька народжуваність, висока частка 
людей пенсійного віку і, як наслідок, – найбільша депопуляція 
населення серед областей Західного регіону. 

Регіон можна охарактеризувати як слабогетерогенний за 
національною ознакою. Впродовж 1989–2001 рр. відбулося змен-
шення чисельності і збільшення питомої ваги українського насе-
лення, а також зменшення чисельності і питомої ваги представ-
ників етнічних груп у структурі населення Тернопільської 
області. В 2001 р. етнічна структура населення Тернопільської 
області визначалась абсолютним, з максимальним значенням 
порівняно з попередніми роками, домінуванням представників 
державної нації (97,8%). 

Протягом 1989–2014 рр. намітилася тенденція до вирівнювання 
етнічного складу сільського та міського населення (як на загально-
державному рівні, так і на обласному). Відмінності в етнічному 
складі сільського та міського населення нівелювалися шляхом 
поступового зростання питомої ваги українців у містах. Основною 
причиною цього процесу була інтенсивна міграція українського 
населення із сільської місцевості і невеликих містечок до великих 
міст. Збільшення питомої ваги міських українців упродовж 1989–
2001 рр. супроводжувалося зростанням їх ступеня домінування (на 
2,5%), внаслідок чого міське населення Тернопільщини стало на 
96,0% українським. Нагадаймо, що серед сільських жителів регіону 
99,2% були українцями. Проте у перше десятиріччя 2000-х рр. у 
Тернопільській області, як і у п’яти інших областях (Волинській, 
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській), напрям 
«місто – село» став потужнішим від потоку «село – місто». 

У сільській місцевості Тернопільській області ще просте-
жується зменшення кількості населення. Але позитивним є темп 
збільшення кількості народжених у сільській місцевості, який в 
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останні дев’ять років вищий, ніж у міських поселеннях. Кіль-
кість народжених у 2011 р. у селах області зросла порівняно з 
2001 р., на 29,1 %, а загальний коефіцієнт народжуваності – на 
37,6 % [24, с. 85–86]. Тенденції значного зменшення смертності 
2011 р. (порівняно з 2001 р.) можуть призвести в майбутньому 
до покращення демографічної ситуації на селі. Сьогодні 
послаблення головних демографічних параметрів сільського 
населення за попередні роки ускладнюють успішний розвиток 
регіонів та держави, зумовлюють деградацію українського села. 

Аналіз закономірностей зміни у часі природного приросту 
міського населення Тернопільської людності (ці тенденції 
характерні для всього Західного регіону) дає змогу визначити 
такі чотири періоди з відмінними тенденціями динаміки:  
1950–1986 рр. – період збільшення позитивного природного 
приросту; 1987–1998 рр. – період зменшення позитивного при-
родного приросту; 1999–2003 рр. – період з від’ємним природним 
приростом; 2004–2010 рр. – період збільшення позитивного 
природного приросту [25, с. 76].  

Зазначимо, що характерна для України тенденція міграції 
населення із сільської місцевості в міста спричинила низку 
демографічних структурних зрушень – прогресуюче постаріння 
сільського населення і, як наслідок, прогресуючий від’ємний 
приріст сільського населення і загальну депопуляцію. Упродовж 
2003–2009 рр. переважаюче міграційне скорочення сільського 
населення формувало і загальне від’ємне сальдо міграції в 
Тернопільській області [26, с. 11]. На погіршення демографічної 
ситуації впливав і міграційний відтік молодших вікових груп (15–
34 років): зокрема, він призвів до зниження народжуваності, під-
вищення демографічного навантаження на працездатне населення. 
На відміну від сільського населення, у міських поселеннях області 
протягом 2009–2012 рр. спостерігався міграційний приріст. Такі 
риси міграційної ситуації зумовлені недостатнім рівнем соціально-
економічного розвитку регіону і його диспропорціями між містом і 
селом. Позитивною тенденцією є те, що починаючи з 2005 р. 
механічне зменшення сільського населення у Тернопільській 
області скорочується. Отже, на сучасному етапі стоїть завдання 
розв’язання регіональних соціально-економічних проблем, а також 
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питання нелегальної трудової міграції та подолання її негативних 
наслідків. Першочерговим у цьому плані є розробка нормативно-
правових документів, які б забезпечили оцінку реальної ситуації, 
сприяли впорядкуванню міграційних потоків.  

 
_______________________________ 
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III. УКРАЇНА І ЗАХІД:  
СУЧАСНА ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
(За матеріалами круглого столу в Інституті політичних  

і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України) 
 

Фелікс Рудич  
 

УКРАЇНА МАЄ СТАТИ САМОСТІЙНИМ 
ГЕОПОЛІТИЧНИМ ГРАВЦЕМ – ІНШОГО НЕ ДАНО 

 
У статті розглядаються взаємовідносини України із США, 

Європейським Союзом, Росією, обґрунтовується можливість 
України стати самостійним геополітичним гравцем. 

Ключові слова: геополітика, євроінтеграційний процес. 
Rudich F. Ukraine has to become an independent geopolitical 

player – the another way is not possible. The processes of relationships 
of Ukraine with the USA, European Union and Russia are deal in this 
article. It’s substantiates the opportunity of Ukraine to become an 
independent geopolitical player. 

Key words: geopolitics, Euro-integration process. 
 
Нову історію української дипломатії можна розділити на дві 

частини. Радянський період, який почався з 1944 року і продов-
жився до 1991 року, і епоха незалежності. 

Період незалежності наповнений як позитивними фактами, 
такими як відчуття незалежності і те, як жити за межами своїх 
кордонів, так і окремими роками, коли економіка виходила з 
кризи. Проте останні два з половиною роки не додають оптимізму. 
Нинішнє протистояння на Сході принесло нам катастрофічні 
руїни, забрало тисячі людських життів, економіка знаходиться у 
занепаді, розколото країну.  

На міжнародній арені Україна, зважаючи на її геополітичні 
характеристики, є помітним суб’єктом у світовій розстановці сил. 
За площею (603,7 тис. км) Україна посідає друге місце в Європі, 
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поступаючись лише Росії. За кількістю населення (46,6 млн осіб) – 
шосте місце в Європі після Росії, Німеччини, Італії, Великої 
Британії та Франції. 

Україна є членом і спостерігачем у 28 міжнародних організа-
ціях, зокрема, однією із держав-засновників Організації Об’єд-
наних Націй.  

В Україні, зокрема у Карпатах, розташований географічний 
центр Європи. 

З позиції класичної геополітики українську геостратегію 
характеризують дві головні парадигми: євроатлантична та євра-
зійська, що зумовлено специфікою геополітичних координат 
України, її належністю водночас до двох регіонів – Європи та 
Євразії, і до того ж її периферійним розташуванням. За логікою 
речей, на початку ХХІ століття Україна виступає об’єктом 
інтересів провідних геополітичних гравців, у першу чергу – 
Європейського Союзу, Росії, США. 

Європейський вибір України, намір стати членом Євро-
пейського Союзу був визначений на етапі формування основ 
зовнішньої політики нашої держави. Україна, усвідомлюючи себе 
невід’ємною частиною європейського простору, задекларувала 
намір стати повноцінним членом ЄС. Європейська інтеграція зали-
шається стратегічним напрямом української зовнішньої політики. 

Довідка. Створення сучасного Європейського Союзу було 
започатковано в 1951 році, коли згідно з Паризьким договором 
шість європейських держав – Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, 
Люксенбург і Нідерланди – підписали Угоду про європейське спів-
товариство вугілля і сталі. У 1957 році згідно з Римським договором 
зазначені шість європейських держав підписали Угоду про 
Європейське економічне співтовариство та Угоду про Європейське 
співтовариство з атомної енергії. У 1967 році відбулося об’єднання 
виконавчих органів трьох співтовариств в одну структуру ЄС, яку 
сьогодні представляють такі керівні структури, як Європейська 
комісія, Європейська рада, Європейський парламент і Суд ЄС. 
Згідно з Маастрихтським договором 1992 року європейське політич-
не співтовариство як ключовий напрям діяльності Європейського 
Союзу було закріплено Угодою про ЄС; визначено рамки функціо-
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нування єдиної європейської валюти. Перше розширення ЄС 
відбулося в 1973 році – приєдналися Велика Британія, Данія, 
Ірландія, в 1981 році – Греція, в 1985 році – Іспанія, Португалія. У 
1995 році вже до ЄС приєдналися Австрія, Фінляндія, Швеція, в 
2004 – 2007 роках його поповнили більшість постсоціалістичних 
держав, останньою у 2013 році приєдналася Хорватія. 

На нинішньому етапі Європейський Союз є одним із 
потужних лідерів ХХІ століття, унікальним міждержавним спів-
товариством, своєрідним дороговказом для інших країн, що 
становлять людську цивілізацію. 28 країн-членів Європейського 
Союзу об’єднують близько 490 млн людей, його ВВП становить 
близько 10 трлн євро.  

За всіх проблем Європейського Союзу, які виявила остання 
світова фінансово-економічна криза (економічна криза в Греції та 
ряді інших країн), поряд з Україною просто немає іншого полі-
тичного угруповання, яке могло б служити зразком для держав-
ного розвитку. 

Тривалий час, особливо в останні роки, міжнародна політика 
України проходила під знаком утвердження євроінтеграційного 
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 України з 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 
та економічної кризи міжнародного масштабу. Образно кажучи, 
Україна вдарилася головою в лобове скло і влада мала дати 
аргументовану відповідь на запитання, чому так сталося і як вийти 
з такого становища. 

Масові протести в Україні, що почалися наприкінці листопада 
2013 року, засвідчили, що європауза стала несподіваною для 
величезної кількості українців. Попередня інформація про наміри 
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призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію 
України з ЄС була відсутня. І хоча зі змістом Угоди мало хто з тих, 
хто вийшов на вулицю, був ознайомлений, але «жити як в Європі» 
хочуть багато хто. Це одна з причин, чому люди вийшли на 
майдан Незалежності.  

Ескалація конфлікту між владою і опозицією в Україні під 
постійним контролем за рубежем: у США, Європейському Союзі, 
Росії. 

США. Держпарламент США не тільки спостерігає за подіями 
в Україні, а й постійно підтримує зв’язок з лідерами опозиції, а 
потім з владними структурами через Посольство США в Україні і 
безпосередньою участю державних чиновників у цих подіях. Про 
що свідчить, зокрема, розшифровка телефонної розмови посла 
США в Україні Джеффрі Пайотта з помічником держсекретаря 
Вікторією Нуланд. У розмові обговорювалося питання фор-
мування Уряду України. Призначений Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк відвідав з офіційним візитом США, мав офіційну зустріч з 
Президентом США. 12 – 13 квітня 2014 року Київ відвідав дирек-
тор Центрального розвідувального управління США Джон Беннан. 
Після цього візиту в.о. Президента України О. Турчинов оголосив 
про початок широкомасштабної антитерористичної операції на 
Сході країни з застосуванням збройних сил. 

За великим рахунком Вашингтону вигідно, щоб військовий 
конфлікт в Україні тривав [1]. З одного боку, це дає США змогу 
вести геополітичні ігри проти Росії на чужій території. З іншого – 
для США дуже важливо, щоб Європейський Союз, втягнутий у 
цей конфлікт, якомога довше залишався в рецесії і не міг 
розвиватися. 

Європейський Союз. У ЄС ситуацію в Україні обговорюють 
постійно. Україну орієнтують на виключно мирний спосіб 
розв’язання внутрішнього конфлікту. 

Німеччина, яка практично очолює ЄС, протягом останніх  
15 років перетворилася на могутнього гравця Європи, а після США і 
Китаю – в третю за розміром експорту країну [2]. За сприяння США 
Німеччина вимушена очолити коаліцію проти Росії і об’єднати 
Захід навколо цього питання. При цьому, відстоюючи непорушність 



0  

 292 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

кордонів і засуджуючи незаконну анексію Криму, Берлін катего-
рично виключає постачання зброї і, тим більше, відправлення 
військ, що роздратовує і розчаровує Україну. 

Слід зазначити, що дії окремих представників урядів країн 
Європи і послів деяких держав свідчать про безпосереднє 
втручання у внутрішні справи України, як правило, у власних 
інтересах. 

Що стосується підписання 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 [3], а 27 червня в цьому 
самому складі економічну частину Угоди підписав обраний на той 
час Президент України Петро Порошенко. 16 вересня Угода рати-
фікована Верховною Радою України та Європарламентом. Угода 
про асоціацію з ЄС визначає євроінтеграційний курс зовнішньо-
політичного вибору країни. Під стяг ЄС починає формуватися вся 
державна політика в Україні. Задекларована 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 відповідала б його інтересам, ніж крок до 
побудови партнерських відносин [4]. У зв’язку з цим у май-
бутньому потрібно наполягати, щоб в Угоду про асоціацію було 
занесено 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. 

Дводенний саміт «Східного партнерства», який відбувся 
наприкінці травня п.р. в Ризі, не виправдав очікувань України. По-
перше, в підсумкову Декларацію не був занесений пункт нашої 
європерспективи, по-друге, візи з ЄС залишаються. Вирішення 
цього питання відкладається мінімум на наступний рік [5]. 
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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. Але на практиці Європа дистанціюється від нас. У ЄС 
спостерігається на ділі 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» [6]. 

Росія. 17 грудня 2013 року відбулася зустріч президентів 
України і Росії, на якій розглядалися стратегічні проблеми з 
українсько-російських взаємовідносин. Питання про вступ 
України в Митний союз як і інтеграція не обговорювалися. 

Було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для 
України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Керівники 
«Газпрому» і «Нафтогазу» підписали доповнення до контракту на 
поставку і транзит голубого палива. Доповнення мало діяти з січня 
2014 року до закінчення контракту у 2019 році. 

Передбачалося, що Росія розмістить у цінних паперах 
українського уряду частину своїх резервів із Фонду національного 
добробуту в обсязі 15 мільярдів доларів для підтримки бюджету 
України. 

Україна і Росія підписали «Дорожну карту» щодо поступової 
відміни всіх обмежень при взаємній торгівлі, про спільні дії зі 
спорудження переходу через Керченську протоку, активізацію 
роботи з відновлення серійного виробництва літаків типу  
АН-134, а за підсумками випробування військово-транспортного 
літака АН-70 – прийняти рішення про початок його серійного 
виробництва. 

Прийняті стратегічні рішення президентами України і Росії 
втратили силу в зв’язку з підписанням Україною Угоди про 
асоціації з ЄС, а також через анексію РФ Криму. 

На нинішньому етапі Україна повинна прагнути, з одного 
боку, «імплантувати» європейські цінності у всі сфери держави, а з 
іншого – не «побити остаточно горшки» зі східним сусідом, не 
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порушити налагоджені десятиріччями виробничу кооперацію, 
сімейні і культурні зв’язки.  

У форматі ЄС – Росія – Україна 5 вересня 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 Німеччини, 
Президента України. Обговорювався процес реалізації попередніх 
домовленостей. 

Останнім часом ситуація на Сході України дещо стабі-
лізувалася. 

Володимир Хандогій: «Я не виступаю за відмову від 
мінського формату, але чи є впевненість у тому, що він досягне 
своєї мети – відновлення територіальної цілісності України? Через 
це треба шукати й і інші шляхи» [7]. 

Володимир Огризко: «Коли говорять, що немає військового 
розв’язання проблеми, то також, на великий жаль, немає дипло-
матичного вирішення. Через те тут повинне бути поєднання як 
дипломатичних, так і військових заходів» [8]. 

Українська політична еліта має усвідомити, що Росія і далі 
буде здійснювати військову агресію, а також економічний тиск, 
використовуючи як основний інструмент свої збройні сили та 
енергетичні ресурси, а Брюссель і Берлін будуть нарощувати 
політичні вимоги, прагнучи зі сторони вибрати для себе конфігу-
рацію української влади.  

Слід погодитися з китайською газетою «Бейцзін цінник бао»: 
«До тих пір, поки Україна вважає Америку і Європу своїми 
союзниками, в країні триватимуть кровопролиття. Ані США, ані 
Європа не збираються ризикувати заради України. Напроти, вона 
для них не більше, ніж інструмент для здійснення своїх цілей. Для 
того, щоб подолати кризу, необхідно все ж спиратися на свої 
власні сили. Тільки так можна переломити ситуацію в Україні» [9].  

Не так давно Президент України (1994 – 2005 рр.) Леонід 
Кучма згадував, що в 1990-ті роки глава російської держави Борис 
Єльцин «не втручався і не давав втручатися всім іншим росіянам» 
у внутрішні справи Києва. Ситуація змінилася з приходом до 
влади Володимира Путіна. Восени 2003 року Росія раптом почала 
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насипати в Керченській протоці дамбу до українського острова 
Тузла, щоб приєднати його до свого Таманського півострова. Це 
була перша після розпаду СРСР суперечка між нашими держава-
ми, яка ледь не переросла в бойові дії. Захід у той час промовчав. 
Тільки Пекін чітко заявив, що чиє б то не було посягання на 
територіальну цілісність України – воно недопустиме.  

«Ось тоді я закарбував собі на носі: нікому у світі Україна не 
потрібна, і розраховувати ми можемо тільки на себе. Тільки сильна 
і дієздатна держава спроможна захистити територіальну цілісність 
і суверенітет країни» [10].  

Вихід один: Україна зобов’язана стати самостійним геопо-
літичним гравцем, заклавши тим самим основу для успішного 
національного розвитку і зробивши надзвичайно важливий крок 
щодо створення системи регіональної безпеки [11].  

Для цього слід мати ефективну систему влади, модернізовану 
економіку і сучасну армію. Саме на це спрямовані кардинальні 
реформи до 2020 року, презентовані Президентом держави. 
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Валентин Бушанський  
 

РОСІЙСЬКА ІМПЕРСЬКА ІДЕОЛОГІЯ:  
ПОЛІТИКА МІФОТВОРЧОСТІ 

 
У статті досліджуються прояви російського імперського 

дискурсу. Виокремлено три структурні компоненти російської 
імперської ідеології: уявлення про час, уявлення про сенс історії, 
міфологічне уявлення про Росію. Показано взаємозв’язок росій-
ської імперської ідеології з російськими історичними міфами.  

Ключові слова: імперія, ідеологія, історичні міфи.  
Bushansky V. Russian imperial ideology: policy myth.The article 

examines the manifestations of Russian imperial discourse. Identified 
three structural component of the Russian imperial ideology: the notion 
of time, the idea of the meaning of history, mythological idea of Russia. 
Shows the relationship of the Russian imperial ideology with Russian 
historical myths. 

Key words: empire, ideology, historical myths. 
 
Апологетика імперської минувшини Росії, зокрема імперії 

Радянської, – це ключовий складник не лише російської пропаган-
ди, а й сучасної російської культури. Пропаганда – це одночасно і 
запит, із яким держава звертається до громадськості, і відповідь, 
котру дає держава. І наразі російська держава й російський народ 
сягнули цілковитого порозуміння.  

Пропаганда – це мова про сенси. Коли ми говоримо за пропа-
ганду як «промивання мізків», то лише занижуємо неприйнятні 

                                                 
 Під «заниженням» розуміється символічна діяльність – надання 

означуваному феномену негативної конотованості. Наприклад, трактування 
особи, колективного суб’єкта чи явища як «божевільного» (в тім сенсі, як його 
розуміє Мішель Фуко). Показовий приклад гри на заниження – це використання 
російськими ЗМІ та політиками слів «фашизм», «бандерівці», «хунта» (тощо) в 
контексті українських революційних подій. В усіх цих випадках відбувається 
відсилка до негативно конотованих образів, які реципієнти екстраполюють на 
українські події, сприймаючи їх у негативному світлі. Інший приклад 
дискурсивної гри на заниження – це традиційне для російських політиків і ЗМІ 
трактування України як «держави, яка не відбулася». Цілком зрозуміло, що така 
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практики. Натомість поширення тих символічних форм, у котрих 
відображаються наші ціннісні пріоритети, ми аж ніяк не схильні 
вважати «демагогією» чи, власне, «пропагандою», відповідно до 
заниженої конотації цього поняття. Російська пропаганда – це 
дуже часто (якщо не зазвичай) пересмикування фактів, замов-
чування та відверта брехня. Але пропаганда українська (дивлячись 
російськими очима) – нічим не краща. Заниження чужої 
пропаганди – це частина пропаганди.  

Утім, суть справи в іншому: за великим рахунком, життя 
людини нікчемне; й немає жодної філософської системи, котра 
пропонувала б оптимістичний погляд на буття людини. Так само 
вкрай складно знайти й будь-який сенс у бутті народів. Ми сумлінно 
уникаємо запитів про сенси. І не тільки тому, що виявлення сенсів – 
непросте завдання. А ще й тому, що усвідомлення нонсенсу життя 
перетворює життя на остаточно нестерпне. ХІХ і ХХ століття, 
зруйнувавши традиційне суспільство й занизивши значущість хрис-
тиянського віровчення, породили власну фабрику сенсів – ідеології, 
котрі реалізуються саме завдяки пропаганді. І в цім контексті 
російська імперська (великодержавницька й, по суті – шовіністична) 
ідеологія – це та необхідність, яку, за відомим висловом, так чи так, 
а треба було б «винайти».  

Тож, якщо придивитися до російської імперської ідеології та 
вибудованої на її основі пропаганди, то вона цілком відповідає 
«техзамовленню». Життя сучасного росіянина вплітається ланкою 
в неперервний часовий ланцюг, від перших творців імперії до 
сьогодення і далі в неоглядне майбутнє. «Ленин жил, Ленин жив» і 
т. д. «Король помер. Хай живе король!» – і так до безкінечності. 
Час лине, але смислові структури та структури порядку, завдяки 

                                                                                                           
держава апріорі викликає зневагу. У такий спосіб російська пропаганда досягає 
дві мети – образно-естетичну й етично-поведінкову: дестабілізація та знищення 
«держави, яка не відбулася» перестає сприйматись як брутальне порушення 
міжнародного права, а постає в майже шляхетному світлі. Нацистська пропаганда 
означувала слов’ян, євреїв, циган (та ін.) як недолюдей – подібніших до робочої 
худоби та паразитів, аніж до розумних істот – відповідно, і знищення таких істот 
не здавалося чимось аморальним, поготів – перетворювалося на справу важливу, 
не дуже приємну, та все ж потрібну. Таку саму образно-естетичну й етико-
поведінкову установку задає й російська пропаганда.  
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яким долається хаос, мусять відтворюватися з достеменною 
міфологічною циклічністю. Імперія існувала, імперія існує, імперія 
мусить існувати. Бо інакше існування втрачає сенс, а порядок 
поглинається хаосом. 

Серед російських авторів, звісно, немає одностайності щодо 
того, де та точка відліку, з якої розпочинається імперія. За 
традиційною схемою, начало всіх начал – княжіння Рюрика в Ладозі 
(в популярній літературі іноді згадується Новгород). Автори, які не 
обділені фантазією, зокрема, скажімо, політолог Ігор Панарін, сліду-
ючи за середньовічною традицією, виводять становлення російської 
державницької традиції, звісно, від імператора Октавіана Авґуста. 
Однак це, як то кажуть, дискусійне питання. Наразі немає сенсу 
аналізувати всю палітру російських історико-політичних химер. Є 
рація лише відзначити, що в цім політизованім дискурсі знайдеться 
продукт на будь-який смак, починаючи з, безперечно, фахових 
студій, закінчуючи – справжніми мареннями. Проте варто наголосити 
на іншому: ознайомлюючись із численними монографіями Ігоря 
Панаріна, Андрєя Фурсова, Ніколая Старікова (не кажучи вже про 
Сєрґєя Курґіняна чи Алєксандра Дуґіна), ми, звісно, маємо підстави 
підозрювати, що їхня творчість є проявом обсесивно-компульсивного 
синдрому; переглядаючи публіцистичні фільми Міхаіла Лєонтьєва 
(наприклад, епопеї «Велика гра» чи «Велика американська дірка») – 
захоплюватися прозріннями Зиґмунда Фройда; але ми не можемо 
ігнорувати очевидний факт: це є комплексний дискурс, котрий 
забезпечує відчуття історичної тяглості.  

Неупереджено оцінюючи попереднє речення, можна бачити 
в нім явну гру на заниження: критика історичного та соціально-
політичного дискурсу відбувається за посередництва психологіч-
них понять і відсилки до теорії Зиґмунда Фройда (причому, самі 
тексти згаданих авторів не аналізуються), тож усе, що зали-
шається читачеві – вірити на слово, або ж – спробувати самому 
розібратися в особливостях російського пропагандистського 
дискурсу. Цілком зрозуміло, що більшість читачів не обтяжу-
ватимуть себе ознайомленням із численними працями й інтерв’ю. 
Отже, асоціативні ряди (Панарін, Фурсов, Старіков та ін. – це 
нав’язливі психічні стани, а Лєонтьєв – переживання ущербності 
та брудні фантазії) – залишаться самодостатніми. Саме за такою 
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схемою і працює будь-яка пропаганда, зокрема, й російська, 
зокрема, й у «продуктах» згаданих авторів. Єдине, чого бракує 
запропонованій грі на заниження, задля того, аби вона стала, 
власне, пропагандистською, – це нескінченних повторів. Але це 
те, чого не бракує російським ідеологічним іграм.  

 
Три складники російської ідеології 

Варто акцентувати увагу на таких трьох складниках росій-
ської імперської ідеології, які реалізуються завдяки пропаганді. 

По-перше, це – опанування часової вертикалі. І минуле, і 
сучасність, і майбутнє набувають сенсу. Історія, як вона постає в 
російській пропаганді, – це не змарновані покоління, не мільйони 
життів, загублених у несчисленних війнах. Історія – це участь у 
«великій грі», нав’язаній, звісно, іншими, але в цій грі Росія 
виступила гідним супротивником. Сучасність – не ірраціональні 
втручання у внутрішні справи інших країн, не безглузді анексії й 
не злочинні смерті солдат, – а участь у величному протистоянні, 
для конкретного ж росіянина – участь у творенні великої держави. 
Майбутнє ж – пролонговане минуле. Велика Росія перетворюється 
на спільний проект, цеглину в який кладуть, згадуючи нашого 
класика, «і мертві, і живі, і ненародженні». Відповідно, як бачимо, 
онтологічне питання сенсу, яке є болісним для будь-якої людини, 
вирішується за допомогою включення людини до геополітичної 
гри. (Проте як відрізнити ігровий сенс від сенсу онтологічного?) 

По-друге, перетворивши імперію на сенс поколінь, ідеологія 
раціоналізує картину світу. Якщо сенс історії – це становлення, 
розвиток і збереження імперії, то всі спроби раціонального 
осмислення історії, сучасності та майбутнього мають обертатися 
довкола цієї основної вісі. Звернімо увагу, сенс – це здобуток не 
раціо, а віри. Однак самої лише віри замало для людини. Людина 
потребує розумного пояснення перебігу життя, прагне осягнути 
минулі події, усвідомити доцільність теперішніх дій і впевнено 
дивитись у майбутнє. Саме для цього людині потрібна раціо-
нальна картина світу, яка, звісно, завжди є картиною спрощеною. 
Але така «призма раціональності», за посередництва котрої 
заломлюється сприйняття, ніколи не може бути персональною. 
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Картина світу є колективним світоглядом, який виробляється 
передусім завдяки ідеології. Відповідно, раціоналізувавши образ 
реальності, російська імперська ідеологія не має потреби в 
ненастанному пресингові на ЗМІ: суспільство саме домислює, 
спрощує і конструює раціональні пояснення всіх подій. Що є 
світ, згідно із сучасним російським уявленням? – це жорстока 
боротьба за природні ресурси (копалини, землю, воду), це 
віртуальна світова економіка, в основі якої доларова піраміда, це 
фальшиві культурні цінності «нового світового порядку» та ціл-
ком реальне право військової моці, яке прикривається демагогією 
про «права людини». Згідно з такою раціоналізованою картиною 
світу Росія знову опиняється в стані обложеної фортеці. І 
зміцнення мурів цієї фортеці починає здаватися не примхою, а 
найважливішим завданням. 

По-третє, раціоналізувавши дійсність як боротьбу за ресурси 
(з усіма логічними висновками, які випливають із усвідомлення 
реальності цієї боротьби), імперська ідеологія спричиняє перма-
нентну тривогу. Як наслідок, виникає третє завдання, котре має 
розв’язати імперська ідеологія, – це блокування неминучих фобій, 
які є наслідком тривоги. У позитивному ж ключі, це є завдання 
створення психологічного комфорту для російських громадян. 
Фортеця (Кремль), залізна завіса, неосяжна Матінка-Росія, солдати 
якої можуть відступати до Москви, або ж і за Уральські гори, – це 
образ материнського лона, відчуття захищеності, безпеки й уми-
ротворення. Але Матінці-Росії потрібен чоловік. Гіперболізовані 
риси маскулінності, які ми спостерігаємо в гламурних явленнях 
Владіміра Путіна, – це не психологічні перверзії і навіть не 
надміри політтехнологів. Це необхідність, що випливає з 
гіперболізованої фемінності Матінки-Росії. Великій Росії потрібен 
великий президент, плюс – активізація підсвідомості її громадян. 
Утім, важливим є інше: цей тандем – Путін і Росія – тандем 
мілітарної сили, гордість якої ракети «Тополь» і «Булава», та 
материнської неосяжності російської землі, котра потребує 
захисту, зумовлює відчуття затишку й одночасно персональної 
значущості. Ставши в опозицію до всього світу, росіяни ніби 
повернулися у пелюшки; сповивана дитина заспокоюється: «усе 
мовчить, бо благоденствує».  
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Отже, як щойно показано, російська ідеологія містить три 
складники: ірраціональний, раціональний і, умовно кажучи, 
емоційно-психологічний. Проте російська ідеологія є не лише 
повнофункціональною, охоплюючи всі сфери людської екзистен-
ції, а й надзвичайно гнучкою. До сфери ірраціонального впливу 
залучаються не лише символи секуляризованої політичної віри, а 
й суто містичні (пророцтва Едґара Кейсі, Ванґи, православних 
стáрців тощо), котрі, звісно, проливають світло на величне май-
бутнє Росії. Одне слово, кожен реципієнт отримує те, що йому є 
доступним, залежно від ступеня його розвитку, однак результат 
рецепції завжди один і той самий – зміцнення віри в майбуття 
Росії. До сфери раціонального включаються не лише смислові 
конструкти, вироблені в рамках історичної та політичної наук, а 
й економіки (показовий приклад – численні інтерв’ю Міхаіла 
Хазіна) та наук природничих: нема такої технології, яка нині була 
б не освоєна в Росії (включаючи – холодний ядерний синтез), 
нема такого апокаліптичного сценарію, можливість якого не 
підтверджували б російські фізики. Й у цій системі особливу 
роль відіграє російська популярна культура. «Епічні творіння» та 
неперетравне кінематографічне «мило» оповідають про одне – 
все минуще, Росія – вічна, пам’ять про захисників Росії – вічна. 
Навіть блатний шансон – явище марґінальної культури – є 
нескінченною сагою про повернення блудного сина.  

 
Російські політико-історичні міфи 

Починаючи свою працю «Російські історичні міфи», Едвард 
Кінан відзначає: сама увага до російської історичної міфології 
зумовлюється тим, що з падінням марксистської ідеології та з 
розпадом Радянського Союзу, де росіяни мали статус панівної 
нації, Росія опиняється перед необхідністю віднаходження но-
вих засад зовнішньої політики та нових відносин із найближ-
чими сусідами. Відповідно, не варто відкидати ймовірності 
того, що нова політика нової Росії може опинитись у полоні 
засвоєних росіянами історичних міфів. Додаткова складність, 
вважає Кінан, полягає у тім, що інші народи, зокрема й США, 
також ознайомлені з російською історичною міфологією; і 
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навіть більше, дуже часто сприймають її як істинну, відпо-
відним чином прогнозуючи російську політичну поведінку. 
Кінан висловлює сподівання, що прагматизм і реалізм усе ж 
превалюватимуть у політиці. Але це сподівання він висловлює на 
16-й сторінці своєї книги; читаючи ж наступні сторінки, пере-
ймаєшся підозрою, що висловлене сподівання на прагматизм – це 
лише свого роду мовна фігура, передбачена гарними манерами.  

Певний оптимізм помітний і в оцінюванні політичної 
есеїстки Алєксандра Солженіцина, яка трактується як посутньо 
міфологічна; однак, застерігає Кінан, погляди Солженіцина – це 
не погляди всіх росіян. Деконструктивізм, котрий лежить в 
основі дослідження Кінана, спонукає його повсякчас ставити 
питання: наскільки той чи той міфотворчий текст був поши-
рений? Які соціальні кола були ознайомлені з міфотворчим 
текстом? Наскільки той чи той міф сприймався як актуальний, а 
не лише як одне із багатьох суджень? Звернімо увагу, саме цей 
деконструктивістський ракурс застосовується дослідником й 
щодо есеїстки Солженіцина. Кінан, по суті, сподівається на 
необізнаність і байдужість росіян. І його теза – Солженіцин не 
може говорити від імені всіх росіян – це і є підстава для 
оптимізму.  
                                                 

 Розвиваючи міркування Едварда Кінана, зазначимо, що засвоєння іншими 
народами російської історичної міфології позначається не тільки на сприйнятті 
Росії, а й на саморепрезентації Росії. Існує образ Росії, який поділяє світ (звісно, 
з певними національними відмінностями, бо образ Росії, скажімо, в Польщі, 
Німеччині та Франції – це, загалом, відмінні образи, котрі, проте, мають спільні 
складники, насамперед – міфологічні). Цей образ Росії, що вироблений іншими, 
впливає не тільки на їхнє прогнозування політики Росії, а й на саму політику 
Росії, бо, перебуваючи в комунікації з іншими країнами, Росія сприймає їхні 
очікування, а це не може не позначатися на російській політиці. І наразі годі й 
казати, де причина, а де наслідок, що спричиняє що, саморепрезентація Росії 
зумовлює її міжнародний образ чи образ зумовлює її політику. Напевно, ці 
прояви взаємопов’язані. Однак не варто відкидати й той факт, що міжнародний 
образ Росії змушує її фактично грати визначену роль Росії. Прикрість лише в 
тім, що наявний образ імперської Росії змушує Росію вести імперську політику, 
а світ – сприймати цю політику, як щось належне. Наразі ж, цілком слушною 
здається теза: аби Росія змінила власний образ і власну міжнародну та 
внутрішню політику, світ повинен заявити, що бачить нині іншу Росію й не 
сприймає російські історичні міфи.  
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Між тим, Кінан виокремлює п’ять чинників, які, ймовірно, 
можуть зумовити схильність росіян мислити історичними міфами:  

«1. Невблаганна стандартизація й деградація історичного 
мислення в суспільстві, де засоби масової інформації протягом 
життя кількох поколінь були контрольовані й маніпульовані на 
догоду політиці. 

2. Добре відомі зиґзаґи пропаганди й політики – від нападів на 
російський великодержавний шовінізм до закликів до російського 
патріотизму, від марксистського інтернаціоналізму до боротьби з 
космополітизмом тощо. 

3. Як наслідок перших двох – нахил широкої публіки більше 
довіряти тим історичним поглядам, що суперечать офіційним або 
офіційно переслідуються – наприклад, популярним сьогодні 
напівофіційним історикам XIX ст. або націоналістичній еміграції 
XX ст. 

4. Засаднича напруженість, яка створюється імпліцитними 
асоціаціями російських національних міфів із забороненою темою 
міжнаціональних відносин. 

5. Більша або менша ізольованість майже всіх росіян від 
діалогу, що відбувається в західних соціальних науках із таких 
питань, як національні міфи та уявлюване минуле» [1, c. 36]. 

Не важко бачити, що всі п’ять чинників, які виокремив Кінан, 
нині «щасливо» зійшлись у російській пропаганді.  

У своїй праці Кінан послідовно викриває хибність ряду 
російських історичних міфів. Зокрема, показує, що політика 
Москви не визначалася жодною доктриною «збирання» руських 
земель, а цілком лежала в площині типової для XV–XVI століть 
збройної боротьби між княжими династіями; що релігійні мотиви 
ніяк не впливали на зовнішню політику Москви того періоду; що 
білоруські й українські землі були геть незнані, а отже, й про 
одвічне прагнення Москви опікуватися долею православних і 
«єдинокровних» слов’ян годі й казати. Таким чином, Кінан, 
суголосно позиції українських істориків, спростовує доктрину 
«перетікання» владної традиції з Києва до Москви; викриває 
доктрину спорідненості трьох слов’янських народів як посутньо 
невластиву для середньовічної свідомості; розвінчує й тезу про 
значущість церковних зв’язків між Москвою та Константино-
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полем, котрі, мовляв, зумовлювали самосприйняття Москви в 
ролі «Третього Риму».  

Усі російські історичні міфи, доводить Кінан, наслідок 
пізньої, починаючи з XVIII століття, рецепції європейських 
історичних концепцій. У більш-менш оформленому вигляді 
російські історичні міфи з’являються лише в працях Інокентія 
Гізеля, Васілія Татіщєва та Ніколая Карамзіна. Водночас, Кінан 
вказує й на важливу деталь: усі доктринальні впливи, які 
ініціювалися з-за меж Московії, а згодом і Російської імперії, 
мали на меті – зміну зовнішньої політики Москви та Петер-
бургу. І саме в цій площині лежить діяльність Інокентія Гізеля й 
української старшини, котра у XVIII столітті влилася в 
російську політичну еліту. По суті своїй, це був маніпулятивний 
вплив, покликаний перенаправити російську політику на Захід 
(проти Речі Посполитої) та Південь (проти Османської імперії). 
Що ж, залишається тільки зазначити, що згадані маніпулятивні 
спроби виявилися цілком успішними.  

Характеризуючи працю Едварда Кінана, варто також наголо-
сити, що застосований ним метод деконструкції є цілком придат-
ним для критичного аналізу, але він унеможливлює розуміння 
сутності історичного міфу та його сугестивної сили. До того ж, що 
є історичний міф для Едварда Кінана? – це є «уявлення», котре не 
відповідає дійсності; тобто історичний міф – це омана, яка 
береться за істину. Таке трактування історичного міфу цілком 
прийнятне в рамках критичного історичного аналізу. Висновки 
такого критичного аналізу можуть бути використані в політичній 
пропаганді з метою спростування неприйнятних історичних міфів. 
Однак апріорне зведення міфу до хибного уявлення ставатиме на 
заваді розумінню сутності політичної міфології, а отже – за 
межами поля політологічної уваги залишатимуться найважливіші 
складники політичної міфології, котрі лежать у пізнавальній 
площині психології та філософії.  

Для політичної науки немає принципового значення ступінь 
істинності, скажімо, середньовічної доктрини богопомазаності 
монарха чи тієї-таки доктрини «Москва – Третій Рим», або ж, 
звертаючись до української історії, теорії сарматського похо-
дження шляхти Речі Посполитої та паралельної їй – теорії 
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хозарського походження козацького народу. Якщо певне 
уявлення пояснює політичне явище, задає темпоральний вимір 
ідентичності, встановлює етико-політичні цінності й обов’язки, 
зумовлюючи цілі політичної діяльності, і при цьому – при-
ймається свідомістю як істинне, визначаючи політичне життя, 
то таке уявлення вже є міфом і, попри сумніви в його істин-
ності, є значущим для політичної науки, і має бути предметом 
вивчення [2, c. 86].  

А втім, напевно, керуючись саме такою логікою, Едвард 
Кінан і присвятив своє дослідження російським історичним 
міфам. При цьому він, як послідовний картезіанець, прагне й 
викрити шахрайську магію історичних міфів. Подивіться, 
вигукує Кінан, кролика «київської спадщини» підкинув до 
історичного циліндра Інокентій Гізель! Жодної магії, лише трюк 
і літературна вправність! Більше реалізму, більше прагматизму, 
сумніваймося в усьому – ось етична позиція Кінана. Наука, чи 
радше – пізнання, завше на боці розуму, скепсису та 
прагматики. Але чи є політика наукою? Чи є політична 
свідомість поспіль науковою? Вочевидь, що ні. Едвард Кінан, а 
заодно й усі мислителі, починаючи з Рене Декарта, бунтують 
проти цієї очевидності. Не бунтує проти неї лише Фьодор 
Достоєвський, який написав, що свобода людини – це її право та 
прагнення «по своей глупой воле пожить». Філософія життя й 
екзистенціалізм, а нині й Постмодерн в особі Мішеля Фуко, 
домагаються якщо не абсолютного, то принаймні часткового 
виправдання ірраціонального. (Утім, де закінчується часткове, 

                                                 
 Слово «наука» є однокореневим зі словами «научіння», «учитися» тощо. 

Ці слова вказують на процес засвоєння вже наявних знань, тобто не на 
пізнання, а саме на завчання вже відомого або ж такого, що вважається 
відомим. Ця етимологічна особливість нашого слова розкриває всю інорід-
ність науки як сфери діяльності в нашій культурі. Водночас, ця лексема не 
розкриває саму суть того, що ми вважаємо наукою. Бо ж наука – це пізнання, 
виявлення першопричин і наслідків. І, вочевидь, зважаючи вже на те, що 
наша культура не виробила власного поняття, котре позначало б діяльність, 
мета якої – пізнання, є підстави для великих сумнівів щодо того, чи є така 
діяльність цінною для нашого суспільства, тобто – чи визначає наша культура 
ставлення до наукової діяльності як до цінності.  
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яке вклинене до абсолютного?) Напевно, наразі не варто 
продовжувати цю тему. Варто ставити крапку, завваживши, що, 
на жаль, чи на щастя, напевно трапляється по-різному, політика 
не вільна від міфів й ірраціонального загалом.  

 
Від міфологічного уявлення до політики 

Кінан відзначив схильність росіян довіряти параісторичним 
концепціям націоналістичного характеру. Переживання ганеб-
ності побуту й історичної приниженості породжує прагнення 
сатисфакції: так, наш російський спосіб життя огидний, так, наша 
імперія розпалася, але був час, коли ми були на перших ролях у 
цьому світі. Ось логіка політичної філософії Ігоря Панаріна й 
Алєксандра Дуґіна. Ці автори міфологізують актуальне Я росіян, 
тобто перетворюють міфологічний конструкт на зміст російської 
ідентичності. Чому ж ми втратили свої провідні позиції? – ось 
логічне запитання. Відповідь на нього дають Ігорь Панарін, 
Ніколай Старіков, Серґєй Курґінян і Міхаіл Лєонтьєв – змова, вся 
справа в англосаксонській змові; Лондон і його космополітична 
еліта – ось корінь світового зла й корінь усіх російських нещасть; 
Росія ж і росіяни – блаженні жертви. І, як можна бачити, ця 
відповідь підводить до очевидних зовнішньо- та внутрішньо-
політичних завдань: зміцнення обороноздатності, консолідація 
еліти, економічна самодостатність, опора на традиційні культурні 
«скрепы» – мілітаризація, зачистка політичної й економічної 
еліти, контроль ЗМІ, політизація Православ’я (тощо). Від такої 
логіки прямий шлях до слів про розширення «життєвого 
простору». І якщо ми придивимося до сучасної російської 
політики, то побачимо, що всі згадані логічно визначені завдання 
повністю простежуються в ній.  

 
_______________________________ 
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Анатолий Ручка, Виктор Танчер 
 

МАЙДАН КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  
ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 

 
«Майдан» розглядається як ціннісно-світоглядний конфлікт, 

причини та наслідки якого розкриваються через з’ясування коренів 
різних ціннісних пріоритетів, через звернення до таких соціологічних 
категорій, як «ціннісні орієнтації», «культурні коди», «габітуси» 
тощо. Виокремлюються соціальні, геополітичні та світоглядні фак-
тори аналізованого феномену, порівнюються ціннісні преференції 
прихильників «євромайдану» та «антимайдану». Певні спостере-
ження, данні соціологічного моніторингу і узагальнення дають під-
стави авторам для висновку, що подолання аналізованого ціннісно-
світоглядного розламу сучасного українського суспільства перед-
бачає пошук відповідей у площині пошуку інтеграційних механізмів, у 
перспективі конвергенції ціннісних розбіжностей.  

Ключові слова: феномен «Майдан», ціннісні орієнтації, 
соціальний конфлікт, світоглядні протистояння, конфліктні 
світобачення, динаміка ціннісних пріоритетів. 

Tancher V., Ruchka A. Majdan as socio-cultural phenomen. The 
paper is devoted to three key components of such phenomen as 
«Majdan»: social, geopolitical and conflict of value orientations. The 
authors examines the contradictions of current dynamics of value 
priorities in the different regions of Ukraine. It is conflict of value 
orientations and world outlooks are an important cause of dramatic 
events at the East Ukraine.  

Keywords: value orientations, social conflicts, world outlooks, 
ways of life, dynamics of value priorities. 

 
В наше время любой заметный социальный конфликт 

приобретает геополитическое звучание. Современный мир 
стремительно глобализируется. Каждое более-менее значитель-
ное социальное явление получает оценивание с точки зрения 
глобального контекста, информационное освещение с позиций 
интересов различных общественных групп и сообществ 
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порождают иcтолкования, основывающиеся на тех ценностно-
нормативных системах и общественных практиках, которые 
могут быть обозначены как цивилизационные. Под таким углом 
зрения следует рассматривать социокультурный феномен киев-
ского «Майдана»  2013 года. 

Можно выделить три причины и факторы возникновения 
этого феномена: социальный, геополитический и ценностно-
мировоззренческий. 

1. Социальный фактор: в сердцевине его нарастание обще-
ственного недовольства социально-политическим управлением, 
тем состоянием, когда по известной формуле «общественные 
институты, которые призваны решать социальные проблемы, 
становятся их источником». Иначе говоря, когда правоохранители 
совершают криминальные преступления (нашумевшее Врадиев-
ское дело, когда изнасилование и попытка убийства милиционе-
рами привели к штурму райотдела милиции), или когда судебная 
система демонстрирует примеры сокрытия преступности или 
зависимости от властей (по данным социологов, среди населения 
суды и прокуратура считаются самыми коррупционными учрежде-
ниями), или когда государственная бюрократия заботится о лич-
ном обогащении, а не общественном благе (о чем свидетельствуют 
имения высших чиновников на фоне общей бедности) и т.д. В 
таком случае естественное общественное недовольство приводит к 
«социальному взрыву», массовому выплеску этого недовольства. 
Наростание такого недовольства фиксировалось социологами 
последние годы. Если в 2012 году только 17% опрошенных 
граждан считали политическую ситуацию в стране критической, 
взрывоопасной, по данным мониторинга Института социологии 
НАН Украины, то в 2014 году – уже 55%. 

В условиях неразвитости гражданского общества, слабости 
общественных организаций, которые могли бы артикулировать и в 
соответствии с законами канализировать подобное недовольство, 
становится очевидным, что оно находит другие формы. Иначе 
говоря, наблюдался взрыв гражданских чувств при отсутствии 

                                                 
 Майдан – как форма прямой демократии – был известен в Украине с 

XVII ст. и практиковался украинскими казаками. 
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структур гражданского общества, призванных их воспринимать и 
выражать интересы общества. На фоне повышения градуса 
гражданской чувствительности к общественным проблемам такое 
отсутствие угрожает социальному равновесию. Именно отсутствие 
развитых и влиятельных институтов гражданского общества – 
главная причина «уличной демократии». Показательно, что 
наибольшую активность во время акций Майдана проявили 
объединения футбольных фанов и сообщества автолюбителей, 
тогда как официальные союзы и ассоциации были не заметны. 
(Красноречивым символом этого стал сгоревший дом профсоюзов 
на площади Незалежности – самая массовая общественная органи-
зация с советских времен показала, насколько она далека от масс). 
Тогда как стихийная самоорганизация людей продемонстрировала 
свою эффективность.  

2. Геополитический фактор: внешние влияния – наиболее 
обсуждаемые в СМИ причины Майдана, – конечно же, сыграли 
свою роль. Украина стала полем противостояния глобальных сил, 
столкновения интересов других стран, хотя решающую роль 
сыграла поляризация настроений самих украинцев по отношению 
к гипотетическим друзьям и недоброжелателям. 

3. Ценностный разлом украинского общества: разделительная 
линия «столкновения цивилизаций», по мнению многих анали-
тиков, проходит по территории Украины. А именно – «западной» и 
«евразийской» цивилизаций со всеми вытекающими послед-
ствиями. Майдан вызвал Антимайдан. Для правильного истолкова-
ния последующих процессов лучше всего подходят такие социо-
логические понятия, как «ценностные ориентации», «культурные 
коды», «габитусы», национально-культурные идентичности и т.д., 
то есть понятия, с помощью которых анализируются социокультур-
ные факторы и явления. С их помощью представляется возможным 
высветить оценочные преддиспозиции разных групп населения и 
регионов Украины. В этом смысле на передний план выходит роль 
бытующих или навязанных пропагандой стереотипов, мифов, 
ярлыков и т.п. Борьба символических обозначений различных 
ценностных ориентаций, мировоззрений, мировосприятий получает 
буквальное воплощение (массовый «повал» памятников В.Ленину, 
вандализм по отношению памятных знаков УПА). 
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Интересным представляется сопоставление наблюдаемых 
«качественных» характеристик участников евромайданов и анти-
майданов. У первых отмечалось значительная доля идеалистичес-
ких, постматериальных ориентаций, тогда как вторые направлялись 
преимущественно материальным стимулированием. Среди отме-
чаемых социологами черт сторонников Майдана: открытость к 
переменам, доброжелательность, самостоятельность мнений и т.п., 
тогда как у их оппонентов: агрессивность, стереотипность, закры-
тость и т.п. Хотя такие внешние черты во многом объясняются 
способом организации этих сообществ.  

Так или иначе, все сводится к противопоставлению 
либерально-демократических, индивидуалистических и социа-
листических, патерналистских ценностей, демократического и 
авторитарного способов управления, приоритета личности или 
государства, при всей условности такой однозначности. В условиях 
нетерпимости к инакомыслию, отсутствия культуры и традиции 
толерантности к отличному от собственного мировосприятия – 
такой ценностный разлом становится главной причиной, по нашему 
мнению, социальной напряженности и конфликтов, переживаемых 
современным украинским обществом. 

Для иллюстрации сделанных умозаключений приведем 
данные социологических исследований, осуществленных сотруд-
никами Института социологии НАН Украины в 2014 году, 
касающиеся динамики ценностных приоритетов в Украине.  

Динамика ценностных приоритетов населения Украины 
 за период 2012 – 2014 г. 

(средневзвешенные балы по пятибальной шкале) 
 

Ценности 2012 2014 
Крепкое здоровье 4,74 4,74 
Крепкая семья 4,71 4,74 
Благополучие детей 4,67 4,71 
Материальное благополучие 4,55 4,55 
Интересная работа 4,11 4,15 
Создание в обществе равных возможностей  
для всех 

4,07 4,26 

Общественное признание 4,02 4,10 
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Продовження Табл. 
Благоприятный морально политический климат 
в обществе 

4,01 4,19 

Государственная независимость Украины 3,91 4,29 
Отсутствие значительного социального 
расслоения (богатые/бедные, высшие/ низшие 
слои общества) 

3,91 4,06 

Демократическое развитие страны 3,82 4,10 
Независимость в делах, мыслях, поступках 3,82 4,04 
Повышение образовательного уровня 3,82 3,97 
Возможность высказывать собственное мнение 
по политическим и др. вопросам, не опасаясь  
за свою свободу 

3,76 4,02 

Национально-культурное возрождение 3,75 3,92 
Расширение культурного горизонта, доступа  
к культурным ценностям (через искусство,  
худ. творчество, хобби и т.п.) 

3,65 3,86 

Возможность критики и демократического 
контроля властных структур 

3,52 3,83 

Возможность предпринимательской инициативы 
(создание частных предприятий, занятие 
бизнесом, фермерством) 

3,40 3,65 

Участие в религиозной жизни 3,14 3,20 
Участие в деятельности политических 
партий и общественных организаций 

2,78 2,94 

 
Наибольший рост продемонстрировали ценности, связанные с 

государственной независимостью Украины, демократическим 
контролем над решениями власти, демократическим развитием 
страны, свободой слова, предпринимательской инициативой, 
индивидуальной самостоятельностью, культурной компе-
тентностью, нравственно-психологическим состоянием общества, 
национально-культурным возрождением, участием в политической 
жизни, социальным равенством, интеллектуальным развитием, 
общественным признанием (по убывающей от 4,29 до 4,10 по 
пятибалльной шкале) при стабильной важности ценностного 
комплекса, который связан со здоровьем, семьей, детьми, благо-
состоянием, интересной работой, религиозной жизнью (средний 
индекс 4,3 балла). Это означает, что во время чрезвычайных 
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событий ментальность наших граждан подлежит определенной 
ценностной метаморфозе, связанной, прежде всего, с заметным 
ростом важности патриотизма, демократизма, креативного инди-
видуализма, культурной компетентности. 

К этой группе ценностей можно прибавить также: равные 
возможности для всех, нравственно-психологическое состояние 
общества и национально-культурное возрождение, участие в 
религиозной жизни, что свидетельствует о ревитализации тради-
ционных ценностей (исторических, народных, религиозных), 
необходимых социуму во время радикальных изменений и 
чрезвычайных событий.  

 При этом динамика ценностных приоритетов отражает обще-
национальные тренды, тогда как региональные имеют определен-
ные отличия. Так, Крым и Донбасс всегда демонстрировали боль-
шую долю ценностей и установок, которые можно было бы обоз-
начить как «советские», патерналистские, интернационалистские. 
Такое значимое различие, при активном использовании его 
пропагандой, и послужило базой ценностного раскола украинского 
общества. Именно акцентирование внимания и культивирование 
таких отличий (при гораздо большей общности и схожести) стало, 
по нашему мнению, причиной развития имеющегося конфликта.  

 
 

Валентина Опанасюк  
 

ДИНАМІКА ЄВРОМОДЕРНІЗАЦІЇ:  
СТРАТЕГІЯ, РЕФОРМИ, ПІДТРИМКА 

 
У статті проаналізовано зміни, які відбулися в українському 

суспільстві після Євромайдану та з початком реформ. Виявлено 
очікувані та реальні результати реалізації Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» на середину 2015 р. Проаналізовано 
результати опитувань громадської думки, щоб виявити 
передумови та з’ясувати причини падіння рівня підтримки 
реформаторської політики держави. Доведено, що в Україні 
залишається актуальною модернізація суспільства за євро-
пейськими цінностями, принципами, зразками та критеріями.  
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Ключові слова: Євромайдан, євромодернізація України, Стра-
тегія, реформи, громадська думка. 

Opanasiuk V. Dynamics of Euro-modernization: strategy, 
reforms, support. Changes in the Ukrainian society after Euromaidan 
and the beginning of reforms are analyzed in this article. The expected 
and real results of Strategy of a sustainable development «Ukraine-
2020» on the middle of 2015 are revealed. Results of polls with the 
purpose to establish prerequisites and reasons of poor support of 
reforms policy are analyzed. It is proved that Ukraine has the need in the 
modernization of society on the basis of the European values, 
principles, models and criteria. 

Key words: Euromaidan, Euro-modernization of Ukraine, 
strategy, reforms, public opinion. 

 
Суперечності між українським суспільством та колишньою 

державною владою в Україні загострилися до критичного стану 
після різкого призупинення останньою стратегічного курсу на 
європейську інтеграцію [5], що був офіційно заявлений нею ще у 
2010 році. Зрив колишнім урядом Миколи Азарова та екс-прези-
дентом Віктором Януковичем підписання Угоди про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом (ЄС), Європей-
ським Співтовариством з ядерної енергії та їх державами-членами, з 
іншого, яке було заплановано на 28–29 листопада 2013 р. у Віль-
нюсі, став сигналом для українського суспільства до протестних дій. 
Призупинення стратегічного курсу на європейську інтеграцію без 
згоди суспільства розцінене більшістю українців як руйнування 
останньої надії на покращення свого становища. Після застосування 
сили проти мирних мітингувальників у ніч на 30 листопада 2013 р. 
протести переросли у збройне протистояння [10, с. 7–16].  

Події в Україні з листопада 2013 р. по лютий 2014 р. увійшли 
у світову історію під назвою «Євромайдан» або Революція 
Гідності. Перша з цих назв символізує підтримку суспільством 
курсу на європейську модернізацію України, а друга – відпові-
дальність влади перед суспільством за прийняті політичні рішення 
та здійснювану нею політику. Об’єднує їх прагнення суспільства до 
високих стандартів життя, які громадською думкою в Україні 
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асоціюються з країнами ЄС. Це розуміють політичні еліти як в 
Україні, так і на Заході.  

Водночас, зважаючи на таке розуміння, спостерігається невід-
повідність між здійснюваними владою реформами та громадською 
підтримкою політики держави. Виявлення та з’ясування причин 
таких суперечностей дозволить зміцнити політичну стабільність у 
державі, залучити додаткові чинники та механізми консолідації 
суспільства для здійснення євромодернізації.  

Українські політологи вже дали попередню оцінку подіям 
кінця 2013 – початку 2014 років. Так, український політолог  
Ю. Шайгородський звернув увагу на перехід влади до опозиції 
під час Євромайдану. У зв’язку з тим, що значна частина нової 
влади вже мала досвід реформування суспільства протягом 
періоду незалежності України, часто досвід невдалий, 
висловлюється припущення про можливість відкладання змін у 
суспільстві, якщо влада й надалі буде сприймати громадянське 
суспільство тільки як ресурс для забезпечення власних корис-
них інтересів, орієнтованих на збагачення та самозбереження 
[15, с. 146, 148; 16, с. 20].  

Український політолог О. Майборода звертає увагу на 
необхідність переходу від моделі домінування до партнерської 
моделі взаємовідносин держави та суспільства, що заснована на їх 
функціональному взаємному доповненні у розв’язанні суспільних 
проблем і регулюванні суспільних процесів [6, с. 9, 19]. Парт-
нерська модель має базуватися на активності громадян, взаємній 
довірі та підтримці.  

Перехід політичної влади до опозиції виявився неочікуваним 
для неї самої. Політична опозиція, яка несподівано перетворилася 
на правлячу владу в державі, отримала від суспільства потенційно 
об’єднавчу мету – євроінтеграцію, що ґрунтувалася на високому 
рівні очікування євромодернізації [1, c. 6] – та вагомий кредит 
довіри, який легко міг трансформуватися в масове громадянське 
незадоволення. Поряд із цим, нова влада очікувала допомоги 
Заходу, оскільки зовсім не розуміла ані нових стратегічних зав-
дань, ані параметрів коригування розробленого та затвердженого у 
2010 р. ще колишньою владою євромодернізаційного курсу [3], ані 
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першочергових тактичних кроків у напрямі стабілізації ситуації, 
що ускладнювалася поточним кризовим станом економіки, 
фінансів, соціальної сфери. Доповнили комплекс проблем анексія 
Кримського півострова та порушення економічних і політичних 
зв’язків із Російською Федерацією – багаторічним незмінним 
стратегічним партнером України, який до Революції Гідності кон-
тролював її силові структури та інститути національної безпеки. У 
цих умовах новостворений уряд Арсенія Яценюка оголосив себе 
«урядом камікадзе», який змушений здійснити очікувані 
суспільством реформи.  

Проблема зумовлена необхідністю синхронізації дій державної 
влади з динамікою очікувань результатів реформ, що дозволить 
сформувати ідеологію партнерства та консолідації для здійснення 
модернізації українського суспільства за європейськими критеріями 
в умовах масштабної фінансової, соціально-політичної кризи та 
складної зовнішньополітичної ситуації.  

Партнерство та консолідація суспільства можливі, якщо існує 
довіра громадян до державної влади. Довіра до політики держави 
ґрунтується на ясності суспільної мети і засобів її досягнення, 
залежить від конкретних кроків держави, які виявляються емпі-
рично. Таким чином, аналіз і порівняння емпіричних даних, по-
в’язаних із заявами української влади та проміжними результатами 
реформ, дозволять досягнути дослідницької мети – запропонувати 
механізми інтенсифікації реформ та зміцнення громадської 
підтримки реформаторської політики держави.  

Дослідницька схема в першу чергу зорієнтована на аналіз 
розробки, змісту та впровадження Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» [13] (далі – Стратегія). Наступний, другий 
крок передбачає порівняння результатів опитування гро-
мадської думки щодо ідей євроінтеграції та євромодернізації з 
підтримкою діяльності головних інститутів держави. Нарешті, 
внаслідок синтезу стратегічних завдань, заявлених державною 
владою, проміжних результатів здійснення реформ, оцінок 
громадської думки уможливлюється з’ясування причин падіння 
довіри, вироблення основних механізмів консолідації держави 
та суспільства.  
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Розпочнемо з аналізу розробки та змісту Стратегії розвитку 
України, щоб зрозуміти логіку дій влади та обґрунтувати тенден-
цію посилення сумнівів усередині суспільства щодо ризиків її 
успішної та своєчасної реалізації.  

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» розроблена, 
презентована та затверджена Президентом України вже після 
підписання економічної та політичної частин Угоди про асоціацію 
України з країнами ЄС.  

Навіть побіжне порівняння Стратегії розвитку України, при-
йнятої на 2010–2014 рр. та Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020» дозволяє прослідкувати спадковість основних завдань і 
принципів реформування. Така послідовність, з одного боку, 
продовжує підтримуваний суспільством курс на євромодернізацію, 
але, з іншого боку, створює ризики затягування або відкладення 
реформ. Пояснюється це короткими термінами реалізації нової 
Стратегії, адже за попередні п’ять років раніше заплановані рефор-
ми так і залишилися нереалізованими ані в часи президентства  
В. Януковича, ані за нової влади.  

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» розроблена з 
врахуванням рекомендацій Національної ради реформ за участю 
зацікавленої громадськості. Розробники Стратегії перелічують  
62 реформи та програми розвитку, які в комплексі охоплюють 
усе суспільство та розраховані на п’ятирічний період. Серед 
названих реформ визначено пріоритетними 8 реформ та 2 програ-
ми. Встановлено перелік контрольних показників (індикаторів) 
належного реформування. 

Розробку, презентацію і зміст Стратегії жваво критикували 
політики та громадські діячі при тому, що загалом сам факт 
затвердження такого значимого стратегічного документа визнаний 
позитивним явищем. Критичні зауваження можна згрупувати й 
систематизувати таким чином: 

1. Процедура розробки (недостатньо залучені до обговорення 
представники громадянського суспільства; презентація за змістом 
нічим не відрізнялася від Стратегії, що ставить під сумнів 
коригування її змісту на основі критичних зауважень, що виникли 
в процесі обговорення); 
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2. Строки реалізації (п’ятирічний строк є оптимальним для 
середньострокових програм розвитку, проте не для Стратегії; 
документ є програмою конкретного Президента, а не Стратегією 
з довготривалою перспективою, що не залежить від політичної 
кон’юнктури); 

3. Зміст (Стратегія обмежується переліком реформ без їх 
концептуального обґрунтування; запропоновано Стратегію ста-
лого розвитку без прив’язування її до показників економічного 
зростання, що принципово неприпустимо й автоматично перетво-
рює її на фікцію; відсутність реалістичних перспектив реалізації 
Стратегії вбачається в завеликій кількості реформ, намічених до 
здійснення за незначний період; контрольні показники не завжди 
корелюють з заявленими реформами й так само видаються 
нереалістичними). 

Порівнюючи Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» з 
відповідними документами Європейського Союзу (ЄС), політолог 
А. Сенчук називає три концептуальні запитання, що не знайшли 
відображення у змісті документа, а саме: 

1. Які інститути та відповідальні учасники імплементації 
Стратегії на національному рівні, механізми координації їх 
діяльності? 

2. Які механізми, кроки та заходи ефективного впровадження 
стратегії, що мають враховувати взаємодію різних рівнів 
державного сектору, залучення зацікавлених груп і взаємовплив 
контрольних показників? 

3. Які інституційні структури, на зразок західноєвропейських 
державних структур, мали б повноваження та всі необхідні 
політичні інструменти для ухвалення рішень і координації процесу 
реалізації стратегії? [11] 

Зрештою, критики Стратегії вбачають в її змісті популізм 
напередодні виборів до місцевих органів влади, оскільки в пере-
ліку реформ кожен може побачити щось на свій смак.  
                                                 

 Стратегії сталого розвитку ЄС, прийнята в червні 2001 р. й оновлена в 
червні 2006 р., визначає механізми та заходи постійного довгострокового 
поліпшення якості життя в країнах ЄС. Стратегія «Європа – 2020», прийнята у 
2010 р., зорієнтована на розумне, стале та інклюзивне зростання. Див.: [11].  
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Отже, факт розробки та затвердження стратегічного доку-
мента реформ схвально зустрінутий політиками та громадськістю. 
Поряд із цим, сам механізм розробки та зміст Стратегії дозволяють 
сумніватися щодо суспільної орієнтованості реформ, можливості її 
здійснення, відповідності та реалістичності контрольних 
показників. 

Тепер перейдемо до порівняння результатів опутування 
громадської думки щодо євроінтеграції та євромодернізації з 
рівнем підтримки дій влади.  

Більшість прогресивно мислячої частини українців – полі-
тичних, економічних, інтелектуальних еліт та освіченої молоді – 
сприймають і підтримують євроінтеграцію як першочергову мету 
Євромайдану, вважає німецький політолог А. Умланд [14, с. 23]. 
У середині травня 2014 р. під час всеукраїнського опитування, 
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Куче-
ріва», євроінтеграцію підтримало 50,5 % респондентів. Більш ніж 
50% підтримку у розрізі вікових груп показали молодь та люди 
працездатного віку [4, с. 4], що свідчить про готовність до 
тимчасових обмежень власних інтересів задля майбутнього 
покращення ситуації. Водночас, 52,2 % українців переважно або 
взагалі не асоціювали себе з європейцями, але не через ментальні 
(культурні) особливості, а в основному з двох причин – низького 
рівня матеріального достатку (59 %) та відсутності відчуття 
захищеності законом у своїй державі (40 % респондентів). Тому 
погодимося з М. Золкіною, що євроінтеграцію необхідно спри-
ймати переважно не як ідею вектора зовнішньополітичного 
зближення з країнами ЄС, а як внутрішньо орієнтовану на 
європейські стандарти життя політику реформ [4, с. 11–12].  

Згідно з результатами всеукраїнського опитування, проведе-
ного в березні 2015 р. Центром Разумкова, дві третини респонден-
тів вважають, що ситуація в Україні розвивається в неправильному 
напрямі. Водночас 42,7 % опитаних оптимістично оцінюють 
можливість подолання наявних проблем у віддаленій перспективі і 
21,8 % – протягом найближчих кількох років. Приблизно такий 
самий поміркований оптимізм щодо змін на краще в економіці 
України (42 % респондентів) виявило опитування, яке паралельно 
проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). 
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Як уже зазначалося, для здійснення успішних реформ 
необхідні підтримка суспільства, інвестиційне забезпечення 
інституційних змін і їх позитивна динаміка. В Україні, згідно з 
даними все того ж Центру Разумкова, підтримкою понад 53 % 
респондентів користується тільки Президент України. Рівень 
недовіри до парламенту, уряду та особисто його Голови  
А. Яценюка в межах 56-57 %. Рівень непідтримки дій Націо-
нального банку України – 77,3 %, а довіра до цієї державної 
фінансової установи зупинилася на рівні 12,4 %. Втім, загалом 
42% опитаних залишаються вірними ідеям Євромайдану [2], що 
дозволяє сподіватися на підтримку євромодернізаційного курсу, 
заявленого Президентом України. 

Водночас спостерігаються суттєві розбіжності в оцінках 
діяльності Президента України, виявлені КМІС. Вибіркове дослідження 
проводилося з 27 червня по 9 липня 2015 р. серед населення віком 
старше 18 років на контрольованій українською владою території. 
Негативно оцінили роботу Президента України 55, 4 % респон-
дентів, позитивно – 27,1%. Оцінка роботи А. Яценюка так само 
негативна – на рівні 66,7 % [12].  

Виявленню причин низького рівня підтримки діяльності 
Президента та Голови Уряду сприяє врахування результатів 
експертного опитування, яке проведене Фондом «Демократичні 
ініціативи імені Ілька Кучеріва» в період з 27 травня по 3 червня 
2015 р. Результати першого року роботи П. Порошенка на посаді 
Президента України оцінене експертами посередньо (5,3 бала з 10 
можливих). Схвально сприйнявши підписання Угоди про асо-
ціацію з ЕС, експерти відзначили слабку кадрову політику та 
повільне здійснення реформ. Нагальними, на думку експертів, 
залишаються обіцяні перед виборами реформи децентралізації, 
антикорупційна, конституційна, судова та виборча реформи. 
Зауважено слабкість діалогу Президента з суспільством, необхід-
ність послаблення олігархічного впливу [7].  

Таким чином, рік роботи нової української влади, втім як і 
перші місяці реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», не продемонстрували суттєвої позитивної динаміки щодо 
покращення економічного становища. Відсутність оптимізму 
спостерігалася в короткотривалій перспективі. Кращими, хоч і 
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низькими, виявилися очікування на середньотривалу (п’ятирічну) 
перспективу.  

Серед змін, затребуваних Євромайданом, першочергово очіку-
ваними були люстрація влади, подолання корупції, клановості, 
реорганізація структур національної безпеки. Євромайдан вимагав 
зняття обмежень на ведення бізнесу, рівності всіх перед законом. 
Суспільна свідомість сприймала схвально реформу правоохорон-
ної системи – органів внутрішніх справ, судів, прокуратури. 
Потребували реформ дозвільна та фінансово-податкова системи. У 
залежному стані перебувала енергетична система України. 
Необхідними залишалися реструктуризація економіки, оновлення 
виробничих потужностей. 

Комплексно опрацьовані вимоги Євромайдану знайшли 
відображення в чотирьох першочергових напрямах (векторах) 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Це вектори розвитку, 
безпеки, відповідальності та гордості.  

Розглянемо коротко стан реалізації першочергових реформ і 
програм, заявлених у Стратегії щодо перелічених векторів, що 
уможливлює контроль балансу змін у різних сферах суспільства 
та, за необхідності, його коригування. Водночас у Стратегії часто 
трапляються слова «новий», «ефективний» без їх конкретизації, 
що спонукає до сумнівів щодо чіткого бачення владою конкретних 
результатів реформ або можливостей їх виконання. Окремі назви 
реформ не відображають їх змісту. Зокрема, оновлення влади та 
антикорупційна реформа зосереджена на подоланні корупції, 
проте повністю ігнорує люстрацію, на чому наполягали учасники 
Євромайдану та громадські діячі вже після його завершення. 

Національна рада реформ здійснює контроль виконання 
першочергових реформ у відсотковому відношенні. Перевірити ці 
дані практично неможливо, оскільки не визначені кінцеві 
орієнтири реформ. Реформи проводяться повільно, про що неодно-
разово заявляли міжнародні партнери України. Так само суттєвого 
покращення становища не відчуває й населення України, що є 
головною причиною падіння довіри до нової влади. 

Основні реформи у розрізі векторів розвитку та їх результати 
за перше півріччя 2015 р. показано в Таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Виконання реформ у рамках векторів розвитку [9] 

Вектор 
реформ 

Назва першочергової 
реформи, програми 

Виконан
ня % 

Відповідність 
графіку* 

Безпеки  
Реформа системи національної 
безпеки та оборони 

34 Згідно з графіком

Безпеки  
Оновлення влади та 
антикорупційна реформа 

36 У зоні ризику 

Безпеки  Судова реформа 51 Згідно з графіком

Безпеки  
Реформа правоохоронної 
системи 

40 У зоні ризику 

Відпо-
відальності 

Децентралізація та  реформа 
державного управління 

30/55 
відпо-
відно 

Відставання від 
графіка / Згідно з 

графіком 

Розвитку  
Дерегуляція та розвиток 
підприємництва  

30 Згідно з графіком

Відпо-
відальності 

Реформа системи охорони 
здоров’я  

51 
Відставання від 

графіка 
Розвитку  Податкова реформа 57 Згідно з графіком
Розвитку  Програма енергоефективності  29 У зоні ризику 

Гордості  

Програма популяризації 
України у світі та просування 
інтересів України у світовому 
інформаційному просторі 

56 Згідно з графіком

 
Відчутними в реалізації є адміністративна реформа та 

реформа правоохоронної системи в частині створення поліції на 
конкурсних засадах. Перша з цих реформ розпочата ще за часів 
попередньої влади. Друга випливає з необхідності гарантування 
національної безпеки [8, с. 30], постала перед суспільством і 
новою владою під час Євромайдану. Крім перелічених у Стратегії, 
як першочергова з вересня 2015 р. вступає в дію реформа вищої 
освіти, яка так само започаткована попередньою владою.  

Інші реформи, що перебувають на різних етапах їх реалізації, 
в основному є реформами вектора безпеки та пов’язані зі 
зміцненням позицій нової влади на місцях. Вектор розвитку поки 

                                                 
 Прогрес виконання плану реформ поточного року. Дані Національної ради 

реформ за 6 місяців 2015 р.  
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що торкнувся тільки частково аграрного сектору та системи 
енергозабезпечення. Проте про позитивні результати цих змін 
робити висновки зарано, особливо враховуючи підняття тарифів 
на електроенергію, газ та опалення для населення. Це, безперечно, 
вплине на рівень підтримки влади, якщо не буде здійснено заходів 
із деполітизації економічних інститутів, зокрема, не буде 
обмежено вплив олігархічних груп. 

Таким чином, євромодернізація в Україні розпочалася з 
розробки та затвердження стратегії розвитку на найближчі п’ять 
років. Стратегічний документ орієнтований на європейські кри-
терії сталого розвитку. Це означає, що його реалізація потребує 
додаткових зусиль влади та бізнесу з пошуку інвестицій для 
реалізації реформ. Стратегія сталого розвитку розглядає економіку 
в контексті збереження навколишнього середовища, що є питан-
ням безпеки для Європи.  

Разом із тим, проаналізувавши пріоритети реформ та попе-
редні результати їх виконання, доходимо висновку, що у складних 
умовах антитерористичної операції та браку інвестицій для роз-
витку економіки Кабінет Міністрів України в основному здійснює 
малозатратні реформи та реформи оптимізації, які перекладають 
відповідальність за інвестування змін на громадян України 
(зростання тарифів для населення на енергоносії, зростання цін у 
зв’язку з інфляцією, військовий збір із заробітних плат тощо). 
Звідси випливають причини падіння довіри до влади – відсутність 
перспектив, відсутність реальних змін щодо полегшення започат-
кування та розвитку бізнесу, притоку інвестицій в економіку, 
диверсифікації економіки. Показово, що інноваційність економіки 
в Стратегії позначена вектором гордості, а не вектором розвитку. 

Відставання динаміки реформ від очікувань у суспільствах, що 
модернізуються, є критичним показником, який здатний порушити 
політичну стабільність. Державній владі необхідно провести зміни 
Конституції України, відкоригувати Стратегію сталого розвитку з 
огляду на попередні результати, зваживши на очікування громадян. 
Нарешті, використати механізми деполітизації економічних інсти-
тутів, подолання залежності від олігархічних груп, стабілізації 
економічної ситуації, звільнення державних структур від корупції. 
Влада має бути відповідальною перед суспільством, забезпечивши 
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достатній рівень комунікації для роз’яснення конкретних кроків 
реформ та їх прогнозованих результатів для демократичної консо-
лідації та реалізації політики партнерства.  
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Ольга Маруховська-Картунова 
 

ЕТНОПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ  
В КОНТЕКСТІ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ 

 
У статті, що має постановочного та дискусійний характер, 

уперше у вітчизняній та зарубіжній політологічній, етнополіто-
логічній та етноконфліктологічній літературі обґрунтовується 
можливість і доцільність введення в науковий обіг поняття 
«етнополітичні режими», пропонується їх визначення, розроб-
ляються критерії та здійснено їх типологізацію, з’ясовується 
сутність їх основних підтипів у контексті сучасної етно-
політичної конфліктології. 
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Ключові слова: етнополітичні режими, типологізація, моно-
етнічні режими, поліетнічні режими, неетнічні режими, 
етнополітична конфліктологія. 

Maruchovska-Kartunova О.О. Еthnopolitical regimes and its 
typology in context of the ethnopolitical conflict studies. In the article, 
innovative and discussive in its character, for the first time in the 
Ukrainian and foreign politological, ethnopolitological and 
ethoconflictological literature the opportunities and purposefulness of 
introduction of the ethnopolitical regimes’ concept into scientific use 
are motivated, their difinitions are given, crіteriа are worked out and 
typolоgization is accomplished, the essence of the main types and 
subtypes is revealed in the context of the ethnopolitical conflict studies. 

Key words: ethnopolitical regimes, typologization, monoethnic 
regimes, polyethnic regimes, non-ethnic regimes, ethnopolitical conflict 
studies.  

 
Актуальність і доцільність постановки та розробки цієї 

нової, складної, суперечливої і дискусійної проблеми зумовлена 
багатьма чинниками. Основні з них, на нашу думку, такі: 1) ет-
нічний ренесанс, політизація етнічності та етнізація політики, що 
призвели до перетворення етнонаціональних спільнот з об’єктів на 
суб’єкти політики; 2) зростання кількості й гостроти етно-
політичних конфліктів та непоодинокі їх перетворення на етнічні 
війни; 3) певна однобічність, одновимірність існуючої, усталеної 
класифікації політичних режимів, яка базується на суто 
політологічних підходах та критеріях і в якій немає навіть згадок 
про впливову етнонаціональну складову; 4) посилення виявленої 
автором цієї статті тенденції щодо намагань окремих дослідників 
зображувати і посилено пропагувати перехідні чи навіть 
авторитарно-тоталітарні режими (зокрема ті з них, де встановлено 
диктатуру етнічної меншості чи тиранію етнічної більшості), як 
особливі типи «демократичних режимів». Свідченням цього є 
поява таких концепцій, як «етнічна демократія» та інші, що, за 
слушним висновком ізраїльського дослідника А. Ганема, веде до 
«повного руйнування (thorough deconstruction) попередніх учень 
про політичну структуру держави» [1, с. 253–267].  
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Отже, потрібні нові підходи до аналізу сутності й характеру 
політичних режимів та нові, зовсім інші критерії їх класифікації. 
Одним з таких нових підходів може стати запропонований авто-
ром цієї статті етноконфліктологічний підхід з низкою притаман-
них йому критеріїв. 

З огляду на те, що праць, присвячених питанням існуючої 
типології політичних режимів (тоталітарні, авторитарні, перехідні, 
демократичні та ліберальні режими), є безліч і значна їх частина 
добре відома, а також виходячи з обмеженого обсягу статті, вва-
жаємо можливим не згадувати ані їх авторів, ані їх назв. Щодо 
спеціального підходу до визначення й аналізу політичних режимів 
та їх типологізації, зокрема в контексті етнополітичної конфлік-
тології, то, наскільки нам відомо, таких праць у науковій літературі 
поки що немає. Втім, у західній відповідній літературі окремі пи-
тання цієї проблеми, щоправда побіжно, все-таки розглядалися  
(А. Ганем, Д. Гелд, Р. Даль, А. Лейпхарт, У. Кімлічка, С. Смуха та ін). 

Мета і завдання цієї статті полягають у тому, щоб, не 
ставлячи під сумнів коректність існуючої класичної типології 
політичних режимів, не заперечуючи і не відкидаючи, а лише 
вдосконалюючи та доповнюючи її, запропонувати новий, додат-
ковий, спеціальний підхід, зокрема етноконфліктологічий, та нові 
критерії оцінки рівня демократичності та ступеня цівілізованості 
політичних режимів поліетнічних держав і на їх основі спробувати 
розробити нову типологію цих режимів та дати їх визначення. 
Вважаємо це конче потрібним і перспективним як для розвитку 
політології, етнополітології та етнополітичної конфліктології, так, 
і це головне, для підвищення ефективності запобігання ескалації 
етнополітичних конфліктів та їх трансформації й розв’язання.  

Виходячи з вищенаведеного, автором пропонується ввести в 
науковий обіг нове поняття щодо додаткової, більш конкретної, 
етноконфліктологічної характеристики політичних режимів, 
зокрема, «етнополітичні» режими, з відповідними новими понят-
тями щодо їх підтипів, які можуть використовуватися водночас і 
поряд з існуючою усталеною, класичною типологією політичних 
режимів. Новий тип режиму, вперше в науковій літературі, автор 
статті визначає так: «Етнополітичний режим – це сукупність 
характерних для певної держави (багатонаціональної чи полі-
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етнічної) засобів та методів отримання і реалізації влади, 
існуючих етнополітичних відносин між державою та етнонаціо-
нальними спільнотами, а також між ними самими, принципів 
формування та здійснення етнонаціональної політики, певної 
домінуючої/пануючої ідеології (громадянського чи етнічного 
націоналізму та патріотизму), стану етнополітичної культури 
та шляхів і методів управління, трансформації та розв’язання 
етнополітичних конфліктів». 

Варто мати на увазі, що поняття «етнополітичний режим» не 
несе в собі якогось оціночного навантаження. Воно просто свід-
чить про те, що в цьому випадку акцентуація робиться переважно 
чи навіть виключно на аналізі етнополітичних аспектів, етнополі-
тичних вимірів та етнополітичних складових якогось конкретного 
політичного режиму.  

Етнополітичні режими можна і доцільно поділити на три 
типи, а саме: 1) моноетнічні, 2) поліетнічні та 3) неетнічні етно-
політичні режими. На відміну від назви самого етнополітичного 
режиму, назви його зазначених типів та підтипів несуть різне 
оціночне навантаження їх контентів.  

Для виокремлення і характеристики етнополітичних режимів 
та їх поділу на три зазначені типи автор статті (теж уперше) про-
понує такі критерії: 1) правовий статус етнонаціональних спільнот; 
2) тип домінуючої ідеології, зокрема, громадянського або (чи) 
етнічного націоналізму та патріотизму; 3) тип етнонаціональної 
політики та її стратегічна мета, зокрема, формування громадян-
ської чи етнічної нації; 4) засоби здійснення етнонаціональної 
політики; 5) наявність чи відсутність виборчого цензу, зокрема, 
громадянства, етнічного, конфесійного, расового, кланового чи 
мовного; 6) закритість чи відкритість правлячих еліт щодо 
представників етнонаціональних меншин; 7) порядок формування 
(з огляду на етнічний, конфесійний, расовий, клановий та мовний 
чинники) збройних сил, правоохоронних та каральних органів;  
8) рівень забезпеченості індивідуальних, групових та колективних 
прав представників етнонаціональних меншин; 9) ступінь етно-
політичної стабільності в країні; 10) місце та роль держави у разі 
виникнення нових чи ескалації існуючих етнополітичних кон-
фліктів; 11) конфліктний, компромісний та консенсусний 
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потенціал існуючого режиму; 12) підходи, шляхи, методи та 
засоби управління, трансформації і розв’язання етнополітичних 
конфліктів; 13) ставлення держави та її органів до проявів 
фашизму, расизму, шовінізму, ксенофобії, антисемітизму та мови 
етноненависті; 14) рівень етнополітичної культури, зокрема, етно-
політичної толерантності; 15) ступінь єдності чи розколотості 
суспільства за етнонаціональними ознаками; 16) наявність чи 
наявних дискримінацій за етнонаціональними ознаками у будь-
яких сферах суспільного життя та ін. 

Аналіз конкретних типів етнополітичних режимів варто 
розпочинати з тих, які заслуговують на назву «моноетнічні» 
(«monoethnic») етнополітичні режими. Вже сама назва (mono – 
один, єдиний та ethnic – етнічний) говорить про те, що йдеться про 
режим, в якому вся повнота влади в державі де-юре і де- факто 
належить якійсь одній пануючій етнонаціональній спільноті, 
точніше, її політичному правлячому класові, який складається 
виключно або в своїй більшості з представників цієї спільноти та 
який «приватизував державу», перетворивши її на знаряддя 
забезпечення своїх власних інтересів. 

Моноетнічними етнополітичними режимами можна вважати 
такі етнополітичні режими, де: 1) єдиним джерелом і носієм влади 
проголошується (на конституційному рівні) якась одна етнонація, 
яка, як правило, складається з представників т.зв. «титульної 
нації»; 2) за нею де-юре і де-факто закріплюється статус пануючої 
(інколи, як виняток, домінуючої) нації; 3) етнонаціональні менши-
ни перебувають у стані субординованих чи підлеглих груп;  
4) етнічне походження слугує своєрідним маркером виокремлення 
людей на індивідуальному та груповому рівнях; 5) запро-
ваджується антидемократична чи, у кращому разі, недемократична 
етнонаціональна політика, зокрема насильницька асиміляція, гето-
ізація, депортація, сегрегація та геноцид щодо етнонаціональних 
меншин; 6) етнонаціональні меншини на офіційному рівні 
оголошуються як «небажані гості», «виразки на державному тілі», 
«міни уповільненої дії» чи «п’яті колони» якихось інших держав; 
7) не визнаються чи порушуються індивідуальні, групові та 
колективні права етнонаціональних меншин; 8) на офіційному 
рівні представники етнонаціональних меншин зазнають дискри-
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мінації в усіх сферах суспільного життя; 9) на законодавчому рівні 
представники етнонаціональних меншин не мають доступу до 
збройних сил, правоохоронних та каральних органів; 10) держава 
належить етнічній нації та є її знаряддям для встановлення і 
збереження свого домінування чи панування; 11) в країні панує 
єдина державна ідеологія – етнічний націоналізм та етнічний 
патріотизм; 12) у суспільстві існує надзвичайно потужний 
конфліктний потенціал, вкрай слабкий компромісний і відсутній 
консенсусний потенціал; 13) країні бракує етнополітичної 
стабільності, в ній постійно нуртують етнополітичні конфлікти, які 
можуть легко ескалувати та навіть перетворюватися на етнічні 
війни; 14) у разі виникнення і особливо ескалації етнополітичного 
конфлікту держава стає на бік пануючої етнонації; 15) етнополі-
тичні конфлікти вирішуються в основному силовими методами, 
включно зі застосовуванням зброї; 16) держава створює сприятли-
вий ґрунт для посилення або не веде належної боротьби з 
проявами фашизму, расизму, шовінізму, ксенофобії, антисемі-
тизму та мови етноненависті; 17) у суспільстві бракує або вкрай 
низький рівень етнополітичної культури, зокрема, етнополітичної 
толерантності та ін. 

Отже, моноетнічні етнополітичні режими поліетнічних 
держав, по суті справи, є тоталітарними чи авторитарними, тобто 
антидемократичними, або, у кращому разі, недемократичними, 
оскільки окрім деяких формальних ознак та декларативних гасел 
вони не мають нічого спільного зі справжньою демократією у її 
сучасному розумінні й тлумаченні. 

До другого, доволі поширеного типу етнополітичних режимів 
можна віднести «поліетнічні» («polyethnic») етнополітичні 
режими. Вже з самої назви (poly – багато та ethnic – етнічний) 
видно, що йдеться про етнополітичні режими, в яких вся повнота 
влади в державі де-юре і де-факто належить усьому народові, або 
демосові, тобто представникам усіх етнонаціональних спільнот і 
самим спільнотам, з яких він складається. Звичайно, якщо бути 
більш точним, то і при цьому етнополітичному режимі реальна 
влада належить етнонаціональним елітам. 

Поліетнічні етнополітичні режими – це такі етнополітичні 
режими, де: 1) єдиним джерелом і носієм влади проголошується 
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народ, або демос, тобто всі громадяни держави незалежно від 
їхнього етнічного походження; 2) у державі створюється і діє 
коаліціонний уряд (т.зв. «етнічний елітний картель», за визна-
ченням А. Лейпхарта); 3) нація є громадянською, юридичною, 
територіальною спільнотою, до якої кожен громадянин належить 
автоматично; 4) держава вважається мультикультурною, багато-
національною або поліетнічною; 5) домінуючою ідеологією в 
державі є громадянський націоналізм та громадянський патріо-
тизм, хоча можуть мати місце і прояви етнічного чи регіонального 
націоналізму та патріотизму; 6) в державі запроваджується справді 
демократична етнонаціональна політика; 7) у суспільстві відсутня 
дискримінація за етнічною ознакою; 8) визнаються індивідуальні, 
групові та колективні права етнонаціональних спільнот; 9) дер-
жава створює сприятливі умови для збереження ідентичності всіх 
етнонаціональних спільнот; 10) їх насильницька асиміляція або 
гетоїзація виключаються; 11) рівень добровільної асиміляції є 
середнім або навіть нульовим; 12) суспільство має досить потуж-
ний компромісний та консенсусний потенціал; 13) етнонаціональні 
еліти виявляють високу готовність до пошуку компромісів і 
досягнення консенсусу; 14) етнополітичні конфлікти можуть мати 
місце, але держава намагається бути нейтральною і в них не 
втручається; 15) вони трансформуються і розв’язуються виключно 
політичними цивілізованими шляхами і методами за участю етно-
національних еліт; 16) держава докладає певних зусиль для 
боротьби з проявами фашизму, расизму, шовінізму, ксенофобії, 
антисемітизму та мови етноненависті; 17) у суспільстві панує 
доволі високий рівень етнополітичної культури, зокрема етно-
політичної толерантності та ін. 

Етнополітичні режими цього типу належать до демо-
кратичних або ліберальних режимів у їх суто політологічному 
тлумаченні. 

Ще одним, третім поширеним типом етнополітичних режимів 
можна вважати «неетнічні» («non-ethnic») етнополітичні 
режими. Ця, на перший погляд парадоксальна для поліетнічних 
держав назва (non – префікс, що надає протилежного значення та 
ethnic – етнічний), як жодна інша назва, розкриває і характеризує 
сутність цього типу режимів. Адже маються на увазі етнополітичні 
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режими, де політична еліта складається з представників усіх етно-
національних спільнот країни, а сам етнополітичний режим діє, у 
всякому разі де-юре, в інтересах усіх громадян держави незалежно 
від їх етнічного походження. Стисло говорячи, це етнополітичні 
режими, де етнонаціональні чинники не відіграють якоїсь помітної 
чи суттєвої ролі в суспільно-політичному житті. 

Якщо ж більш детально, то сучасні неетнічні етнополітичні 
режими – це такі етнополітичні режими, де: 1) єдиним джерелом і 
носієм влади проголошується народ, або демос, тобто всі грома-
дяни держави незалежно від їх етнічного походження; 2) етнічна 
ідентичність вважається особистою (і навіть інтимною) справою, 
яка нікого не цікавить і майже ні на що не впливає; 3) на законо-
давчому рівні не визнається існування групових і тим більше 
колективних прав етнонаціональних меншин; 4) держава про-
водить політику недискримінації і забезпечує всіх своїх громадян, 
незалежно від їхнього етнічного походження, рівними правами та 
можливостями; 5) представники будь-якої етнонаціональної спіль-
ноти є вільними у сенсі «змішуватися» з іншими спільнотами або 
триматися окремо, укладати міжетнічні або моноетнічні шлюби;  
6) всі громадяни мають право приєднуватися до існуючих загаль-
них державних установ чи створювати свої етнічні за власний 
кошт; 7) попри проголошене право на окремішнє існування, має 
місце сильний тиск до асиміляції, оскільки суспільство у цілому є 
широко відкритим і саме індивід, а не етнічна група, становить 
осереддя цього суспільства; 8) нація є громадянською, юридич-
ною, територіальною спільнотою, до якої кожен громадянин 
належить автоматично; 9) вона є підлеглою державі; 10) держава 
не ідентифікується із жодною етнонаціональною спільнотою, але її 
не офіційна підтримка і симпатії на боці домінуючого етнонаціо-
нального ядра, його мови та культури; 10) домінуючою ідеологією 
в суспільстві є громадянський націоналізм та громадянський 
патріотизм; 11) суспільству притаманні готовність до пошуків 
компромісу, досягнення і збереження консенсусу; 12) етно-
політичні конфлікти, точніше їх ескалація, практично відсутні або 
мають низький рівень інтенсивності й трансформуються або 
розв’язуються переважно чи виключно політичними методами;  
13) держава зазвичай не втручається в міжетнічні відносини, а у 
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разі виникнення етнічних конфліктів може виступати в ролі 
нейтрального посередника; 14) суспільству притаманна етно-
політична стабільність; 15) держава вдається до певних заходів 
щодо перешкоджання проявам фашизму, расизму, шовінізму, 
ксенофобії, антисемітизму та мови етноненависті; 16) існує доволі 
високий рівень етнополітичної культури, зокрема, етнополітичної 
толерантності та ін. 

Варто наголосити, що в цілому неетнічні етнополітичні 
режими можна вважати демократичними або ліберальними в їх 
суто політологічному розумінні. 

Зазначимо також, що чистих типів етнополітичних режимів 
практично не існує, оскільки в кожному з них присутні окремі 
елементи інших. Тому віднесення якогось конкретного режиму до 
того чи іншого типу є певною мірою умовним. Але використання 
запропонованих вище характерних рис при типологізації етно-
політичних режимів зводить цю умовність до мінімуму.  

Вважаємо, що, з точки зору етнополітології і особливо 
етнополітичної конфліктології, кожен із зазначених вище типів 
етнополітичних режимів було б доцільно поділити ще на кілька 
підтипів.  

Моноетнічні етнополітичні режими, зокрема, поділяються 
на такі підтипи: «Herrenvolk», етнокланові, етнократичні та 
«етнодемократичні» етнополітичні режими. Сутність кожного з 
них максимально стисло можна викласти так: 

1). «Herrenvolk режими» (від herr – майстер, volk – народ, 
нація) – це такі етнополітичні режими, де влада узурпована однією 
етнічною або етнорасовою спільнотою, яка вважає себе зверхньою 
щодо всіх інших і призначеною панувати та керувати ними. І саме 
вона встановлює диктатуру своєї етнічної спільноти, а іноді навіть 
і етнічної/расової меншості. Найбільш відомі приклади: колишня 
нацистська Німеччина, ПАР часів апартеїду та ін. [2].  

2). Етнокланові (ethnoclan) етнополітичні режими, назва 
яких утворена автором цієї статті з двох слів: ethnic – етнічний та 
clan – рід, плем’я, кліка. Звичайно, можна було б обмежитися 
назвою «кланові режими», але ж існують і «олігархічні клани». 
Тому пропонується назва «етнокланові режими», під якими 
мається на увазі такі з них, за яких уся повнота влади в державі 
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перебуває в руках якогось одного етнічного клану, зокрема, роду, 
племені, тейпу чи джузу. Тут, як правило, встановлюється дик-
татура етнічної меншості, але ще вужча, ніж при «Herrenvolk 
режимах». Такі режими існують у деяких країнах Азії, Африки та 
на Кавказі [3, с. 25–40].  

3). Етнократичні (ethnocratic) етнополітичні режими або 
етнократії (від ethnic – етнічний та cratos – влада) – це режими, в 
яких джерелом влади проголошено певну етнонаціональну спіль-
ноту, зазвичай т.зв. «титульну націю», яка намагається підпоряд-
кувати собі державу та її основні інститути для забезпечення свого 
панування або домінування і привілейованого становища, 
створення сприятливих умов виключно для розвитку своєї мови і 
культури, встановлення контролю за існуванням і діяльністю 
етнонаціональних меншин, проведення політики їх насильницької 
асиміляції або гетоїзації, а також утримання в підлеглому або 
субординованому стані [4]. Тут встановлюється «тиранія етнічної 
більшості», яка є дещо ширшою за диктатуру етнічної меншості. 
На думку багатьох західних дослідників, прикладами етнократії 
можуть слугувати режими Грузії (часів З. Гамсахурдії та  
М. Саакашвілі), Естонії, Ізраїлю, Латвії та ін. Хоча деякі інші 
дослідники відносять етнополітичні режими в цих державах до 
етнодемократичних режимів [5]. 

4). «Етнодемократичні (ethnodemocratic) етнополітичні 
режими», або «етнічна демократія (ethnic democracy)» (від 
ethnic – етнічний, demos – народ, населення, всі громадяни країни 
та cratos – влада ) – це, за великим рахунком, ті ж самі 
етнократичні етнополітичні режими, але дещо пом’якшені та 
вправно розрекламовані й закамуфльовані під демократичні 
режими. Їх основна відмінність від етнократичних етнополі-
тичних режимів полягає в тому, що в них наявні деякі формальні 
ознаки демократії, але вона поширюється виключно, або пере-
важно на пануючу або домінуючу етнонацію за назвою 
«серцевинна етнічна нація». Автор концепції «етнодемокра-
тичних режимів», ізраїльський дослідник Семмі Смуха, визнає, 
що їм притаманні такі риси: a) «домінуючий етнічний націо-
налізм визначає, що існує лише одна етнічна нація, яка має 
виключне право на цю країну»; б) «серцевинна етнічна нація 
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володіє і керує державою»; в) «держава наділяє не-серцевинні 
групи неповними індивідуальними і колективними правами»;  
г) «держава сприймає не-серцевинні групи як загрозу»; д) «держава 
встановлює певний контроль над не-серцевинними групами» 
(Курсив С. Смухи – О. М.-К.) та ін. Такими далеко недемократич-
ними є основні риси «етнічної демократії» навіть у тлумаченні 
самого автора цієї концепції [6]. Недарма група авторитетних 
ізраїльських дослідників довела, що «етнічній демократії» 
притаманні: «концептуальна неадекватність», «нестабільність», 
«неефективність» та «брак легітимності», а також прирівняла її до 
етнократії та підтвердила, що «зазвичай етнократії вважаються 
недемократичними за своєю природою» [1, с. 253–267].  

Поліетнічні етнополітичні режими також можна поділити 
на два підтипи: консоціативні та мультикультурні етнополітичні 
режими.  

1). Консоціативні (consociational) етнополітичні режими, 
або консоціативні демократії (від consociational – співсуспільна), 
сутність яких полягає в тому, що держава не просто визнає 
наявність етнічних груп, а створює всі умови, необхідні для їх 
окремого існування і збереження своєї етнічної ідентичності. 
Консоціативні демократії, за твердженням автора цієї концепції  
А. Лейпхарта, діють через механізми групової автономії, пропор-
ційного представництва, політики компромісу і консенсусу, 
коаліційного управління, «силу вето» на життєво важливі рішення 
для інтересів етнічних груп та ін. Держава займає нейтральну 
позицію щодо конфліктів між етнічними групами та об’єктивно і 
справедливо втілює в життя всі компромісні рішення, прийняті 
елітами цих груп [7]. Прикладами консоціативного етнопо-
літичного режиму вважаються Бельгія, Фінляндія, Швейцарія та 
деякі інші держави. 

2). Мультикультурні (multicultural) етнополітичні режими 
(від multicultural – багатокультурний), або, за визначенням  
А. Лейпхарта, мультикультурні демократії – розташовані десь 
між індивідуально-ліберальними етнополітичними режимами (про 
які ще йтиметься) та консоціативними етнополітичними режимами 
(про які вже йшлося), а отже, мають чимало притаманних їм рис. 
Мультикультурні етнополітичні режими базуються на визнанні 
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етнічних відмінностей, але не надають їм офіційного статусу і 
перешкоджать їх інституціоналізації, тобто створенню механізмів, 
притаманних консоціативним етнополітичним режимам, зокрема, 
етнічної автономії, пропорційності, сили вето та ін. Сутністю цих 
етнополітичних режимів є формування громадянської нації, її 
розмежування з державою, неофіційне визнання колективних прав 
етнічних меншин та слабкий асиміляційний тиск. Класичні 
приклади мультикультурної демократії – Австралія, Нідерланди, 
Канада, постапартеїдна ПАР та ін. [8].  

Неетнічні етнополітичні режими також можна поділити на 
два підтипи: індивідуально-ліберальні та республікансько-лібе-
ральні етнополітичні режими. 

1). Сутність індивідуально-ліберальних (individual liberal) 
етнополітичних режимів полягає в тому, що нація тлумачиться 
в суто громадянському (civic) сенсі. Вона підпорядкована державі, 
яка апелює безпосередньо до всіх своїх громадян, наділяючи їх 
однаковими індивідуальними правами і накладаючи на них 
однакові обов’язки. Етнічне походження вважається приватною 
справою і не є підставою набуття громадянства, предметом легі-
тимності чи державного втручання. Держава провадить політику 
недискримінації та створює рівні можливості для всіх своїх 
громадян незалежно від їх етнічного походження. Вона офіційно 
не ідентифікується із жодною етнонаціональною спільнотою, але 
неофіційно підтримує домінуюче етнонаціональне ядро, його мову 
та культуру. Всупереч праву на окремішнє існування, тут має 
місце сильний тиск до асиміляції, оскільки індивід, а не етнічна 
група становить осереддя цього суспільства [9].  

2). Республікансько-ліберальні (republican-liberal) етно-
політичні режими, класичними прикладами яких важаються 
Франція та Данія, має чимало спільного і дещо відмінного  порів-
няно з індивідуально-ліберальними етнополітичними режимами. 
Тут теж гарантуються рівні індивідуальні права і заперечуються 
колективні права етнічних спільнот. Юридичне громадянство та 
опанування державної мови і культури є достатнім для включення 
в націю-державу. Громадянська нація, яка «привласнює 
(appropriates) державу», є моральною спільнотою зі спільними 
національними цілями та чіткою концепцією щодо спільного 
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добра. Будучи формально рівноправними, громадяни, тим не 
менш, поділяються на «пересічних громадян», які користуються 
спільними індивідуальними правами, та на «добрих громадян», 
котрі мають певні привілеї в обмін на їх «внесок у спільне добро 
та громадянську мораль». 

Утім, республікансько-ліберальним етнополітичним режимам 
притаманні й певні вади. Так, деякі дослідники стверджують, що 
вони «погано поводяться з недомінуючими етнокультурними 
групами», що титульна етнонація накидає свою мову, культуру та 
ідентичність усьому суспільству, внаслідок чого багато груп 
примушуються до асиміляції і є об’єктами явної та грубої 
дискримінації. Вважається також, що «республіканська ліберальна 
демократія розвивалася впродовж кількох століть через руйну-
вання етнічних груп, примусову асиміляцію, геноцид корінного 
населення та інші засоби насильницького націобудівництва». 
Однак після досягнення відносної «культурної гомогенності і 
базового консенсусу» республікансько-ліберальні етнополітичні 
режими можуть функціонувати значно м’якше і спокійніше [10].  

Запропонована типологія етнополітичних режимів, на наш 
погляд, може дати більш конкретне уявлення про участь етно-
національних спільнот у формуванні й реалізації влади, про етно-
конфліктний, етнокомпромісний та етноконсенсусний потенціал 
самого режиму, про принципи і теоретичні засади етнонаціо-
нальної політики, про існуючі етнополітичні відносини у сус-
пільстві та про багато інших явищ і процесів, що в кінцевому 
підсумку має сприяти пошуку ефективних засобів, шляхів і 
методів запобігання ескалації етнополітичних конфліктів, їх 
трансформації та цивілізованого розв’язання. 

Варто звернути увагу на співвідношення чи кореляцію тих чи 
інших типів етнополітичних режимів з типами політичних 
режимів, які можна спробувати зобразити у вигляді нижче-
наведеної схеми. З неї видно, що два перші підтипи моноетнічних 
етнополітичних режимів, зокрема, «herrenvolk та етнокланові, 
корелюються з тоталітарними та авторитарними політичними 
режимами, етнократичні – з авторитарними та перехідними, а 
етнодемократичні етнополітичні режими – з перехідними та 
частково демократичними політичними режимами, що, тим не 
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менш, недостатньо для того, щоб оголошувати їх (етно-
демократичні режими) справді демократичними. Тут варто 
звернути увагу також і на те, що в наведеній вище Таблиці стрілка 
з безперервною лінією вказує на повний, безпосередній зв’язок 
певного етнополітичного режиму з тим чи іншим політичним 
режимом/режимами, а стрілка з пунктирною лінією – на його 
частковий, опосередкований, часом навіть формальний зв’язок 
з певним політичним режимом/режимами. 

 Більш чітке та наочне уявлення про це дає згадана схема. 
  

Та ще більш важливого теоретичного і практичного значення 
набувають питання з’ясування залежності рівня конфліктного, ком-
промісного та консенсусного потенціалів поліетнічного суспільства 
від того чи іншого типу етнополітичних режимів. Є достатньо 
підстав вважати, що моноетнічні етнополітичні режими поліетніч-
них держав мають виключно конфліктний або, у кращому разі, 
конфліктно-компромісний характер. Це означає, що цей тип етно-
політичних режимів постійно породжує етнополітичні конфлікти 
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вже самим фактом свого існування. Натомість процес пошуку 
компромісу – це скоріше рідкісний для них виняток. Образно гово-
рячи, моноетнічний етнополітичний режим поліетнічних держав – 
це своєрідний «перпетуум мобіле», що перманентно генерує 
етнополітичні конфлікти і провокує їх ескалацію. Звідси висновок: 
моноетнічний етнополітичний режим породжує проблему «глухого 
кута» або «зачарованого кола», вирватися з якого можливо лише 
розірвавши саме коло. А зробити це можна тільки шляхом тран-
сформації моноетнічного режиму в поліетнічний чи хоча б у 
неетнічний етнополітичний режим. Цей висновок теж можна 
вважати однією із закономірностей процесу зародження, ескалації, 
трансформації та розв’язання етнополітичних конфліктів. 

На відміну від моноетнічних етнополітичних режимів, полі-
етнічні та неетнічні режими мають компромісно-консенсусний 
характер. Зрозуміло, що етнополітичні конфлікти можуть вини-
кати і за таких режимів, але це – скоріше виняток, аніж правило. 
Та головним тут є те, що в разі їх виникнення розпочинається або 
інтенсифікується природний для таких режимів процес пошуку 
компромісів, досягнення та збереження консенсусу. Отже, кон-
фліктний, компромісний та консенсусний потенціал суспільства, 
засоби, шляхи і методи та ефективність розв’язання етнополітич-
них конфліктів залежать, в першу чергу, від типу етнополітичних 
режимів. Цю залежність також можна вважати закономірністю 
розвитку етнополітичної сфери суспільного життя. 

З наведеного випливають два основні висновки. 1). Можли-
вість і доцільність введення у науковий обіг поняття «етнополі-
тичний режим», корисність його застосування поряд із поняттям 
«політичний режим» здаються достатньо очевидними. 2). Запро-
понований автором цієї статті етноконфліктологічний підхід з 
низкою відповідних критеріїв типологізації етнополітичних режи-
мів, сама їх типологія та характеристика основних типів і підтипів 
етнополітичних режимів можуть дійсно допомогти у з’ясуванні 
конфліктного, компромісного та консенсусного потенціалів 
суспільства, а також у виборі належних заходів щодо запобігання 
ескалації, трансформації та розв’язання етнополітичних конфлік-
тів. 3). Ця стаття має постановочний, дискусійний характер, без 
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чого неможливий подальший розвиток будь-якої науки, особливо 
такої нової і перспективної, якою є етнополітична конфліктологія. 

 
_______________________________ 
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Євген Перегуда, Світлана Місержи  
 

ФІНСЬКА МОДЕЛЬ:  
ПРО СТУПІНЬ ОПЕРАЦІЙНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
У контексті подій в Україні в західній історіографії спосте-

рігається реабілітація фінської моделі зовнішньої політики. 
Фінляндія була частиною західного світу, але зберігала дружні 
відносини з СРСР. На користь фінської моделі в українському 
випадку діють відновлення протистояння у Європі, напрями 
економічних взаємозв’язків, тенденції розвитку громадської 
думки, неготовність Заходу швидко інтегрувати Україну, на 
заваді – стан війни на території України, загальна невизначеність 
у відносинах Росії та Заходу, відсутність авторитетних 
політичних лідерів, загроза загострення внутрішньополітичної 
ситуації в Україні.  

Ключові слова: зовнішня політика, фінляндизація, цивілізація, 
НАТО, Захід, Росія, громадська думка. 

Pereguda Y., Miserzhy S. Finnish model: the degree of 
operationality for Ukraine. The Finnish model of foreign policy is 
rehabilitated in Western historiography in the context of events in 
Ukraine. The renewal of confrontation in Europe, areas of economic 
relationships, trends of public opinion, the unwillingness of the West to 
integrate Ukraine quickly are in favor of the Finnish model in the 
Ukrainian case. To prevent this – the war in Ukraine, the general 
uncertainty in relations between Russia and the West, the absence of 
influential political leaders, the threat of sharpening of the political 
situation in Ukraine. 

Key words: foreign policy, finlandization, civilization, NATO, the 
West, Russia, public opinion. 

 
Військові дії в Україні актуалізують пошук державою 

прийнятної для неї моделі безпеки. Угода про парламентську 
коаліцію стратегічною метою зовнішньої та внутрішньої політики 
України розглядає членство в НАТО. У грудні 2014 р. Верховна 
Рада України ухвалила закон про скасування статусу позабло-
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ковості держави. Метою ухвалення закону була демонстрація 
прагнення вступу країни до НАТО [1]. У затвердженій Прези-
дентом Річній національній програмі співробітництва Україна–
НАТО на 2015 р. вступ до альянсу оцінюється як складова 
євроінтеграційної політики [2]. 

Але проблема зовнішньополітичної ідентичності України 
остаточно не розв’язана. Політичні еліти не єдині щодо цього 
питання. І справа не лише у перспективах опозиційних політичних 
сил. Питання доцільності орієнтації на НАТО постає перед 
владними елітами також. Так, глава МЗС П. Клімкін переконаний, 
що Україна вступить до Євросоюзу, але сумнівається, що це 
відбудеться щодо НАТО, як й у тому, чи варто Україні це робити. 
На його думку, відсутня впевненість, чи готовий НАТО вести 
гібридні війни та чи оптимальною для цього є його структура [3]. 

Проти вступу України до НАТО виступають й відомі аме-
риканські «яструби» – екс-радник Президента США з національної 
безпеки З. Бжезінський [4 ; 5], який вважає, що членство України у 
НАТО може бути шкідливим для збереження її територіальної 
цілісності, та колишній держсекретар США Г. Кіссінджер. Обидва 
пропонують Україні наслідувати фінський приклад, а саме – стати 
західною країною без ворожості до Росії [6].  

Метою статті є висвітлення основних елементів так званої 
фінської моделі та з’ясування чинників її реалізації в Україні. 

Суть моделі, яку реалізувала Фінляндія після Другої світової 
війни, полягала у тому, що країна була частиною західного світу, 
але не входила до військових його структур. Її несумісність з 
НАТО пояснювалася, зокрема, різними принципами оборонної 
політики. Якщо скандинавські члени НАТО орієнтувалися на 
невеликі мобільні контрактні збройні сили, то Фінляндія – на 
масований захист із залученням великих боєготових резервів [7].  

Але головним було те, що Фінляндія зберігала дружні відно-
сини з СРСР, а пізніше Росією. В ширшому контексті «фінлянди-
зацією» називають ситуацію, коли слабка держава йде на поступки 
сильному сусідові для збереження національного суверенітету, 
причому цей термін має й внутрішньополітичне забарвлення. 
Політичні сили Фінляндії заручалися підтримкою Москви.  
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Але СРСР не зміг радянізувати політичну систему Фінляндії, яка 
була демократичною та плюралістичною.  

Так само й економічна система Фінляндії залишилася капіталіс-
тичною, але мала переваги у вигляді дешевих радянських енерго-
носіїв, кредитів, пріоритету при виборі іноземних партнерів. Частка 
соціалістичних країн у зовнішньоекономічному обігу Фінляндії 
сягала 20 %. Водночас економічні стосунки з СРСР не заважали 
Фінляндії розвивати вигідні зв’язки з рештою світу [8, с. 164]. Лише 
у 1995 р., після краху СРСР, вона увійшла до ЄС.  

Термін «фінляндизація» у західній історіографії тривалий час 
мав негативну конотацію, але нині відбувається його реабілітація 
щодо України, що випливає із поглядів З. Бжезінського та 
Г. Кіссінджера. У монографії Державного департаменту США 
стверджується: «Зовнішня політика Фінляндії під час «холодної 
війни» успішно зберегла фінський територіальний та економічний 
суверенітет завдяки відданості обережній політиці нейтралітету в 
міжнародних відносинах» [9]. Отже, позитивними рисами «фін-
ляндизації» є прагматизм, пріоритет національних інтересів над 
інтересами глобальних гравців, збереження капіталізму, політич-
ної демократії [8, с. 165]. Ще одним важливим для України уроком 
є феномен політичного лідерства. Реалізація фінської моделі 
спиралася на авторитет президентів Ю. К. Паасіківі та, особливо, 
У. К. Кекконена.  

Чи означає це рекомендації щодо впровадження відповідної 
політики в Україні? Є низка чинників, які сприяють такій політиці.  

У науці було два погляди на перспективи розвитку світу після 
краху соціалізму. Ф. Фукуяма висловив думку, що кінець «холод-
ної війни» означає «повне виснаження ...життєздатних альтернатив 
західному лібералізму» [10, с. 85]. Він не заперечував, що не усі 
народи ще сприйняли західний лібералізм, але вважав, що рано чи 
пізно це станеться, тому принципово вектор розвитку визначений. 
Якщо дотримуватися цього, приєднання України до НАТО є 
позитивним, оскільки може зменшити її втрати в ході «ар’єргард-
них» боїв за перемогу лібералізму. 

З іншого боку, С. Гантінгтон висловив думку, що на зміну 
біполярному приходить не одно-, а багатополярний світ: «Нині 
панування Заходу незаперечне... Але поступові, невідворотні та 
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фундаментальні зміни також мають місце у балансі влади між 
цивілізаціями, й могутність Заходу, порівняно з потужністю інших 
цивілізацій, і надалі знижуватиметься» [11, с. 117]. Відтак на світ 
чекаютимуть міжцивілізаційні війни, які будуть гострішими, ніж 
між капіталістичним та соціалістичним таборами. Найгострішими 
будуть зіткнення вздовж ліній міжцивілізаційних розломів, які є 
«боротьбою за контроль над народом». Але «частіше боротьба 
точиться за оволодіння територією …та звільнення її від іншого 
народу шляхом вигнання або фізичного знищення, або й того, й 
іншого» [11, с. 408]. Розвиток світу засвідчив, що ближче до 
істини був С. Гантінгтон. 

Україна перебуває на лінії розломів не двох, а трьох 
цивілізацій. Понад те, в ній розлом проходить всередині народу. 
Розкол проявляється у розбіжностях не лише зовнішньополітичних 
орієнтацій населення, а й ціннісних настанов. За цих умов перший 
сценарій для України має такий вигляд: або на її території воюва-
тимуть збройні сили інших держав, або це здійснюватиметься 
руками українців. Свідченням цього є думка І. Юргенса, згідно з 
якою «Росія воює не з Україною, а з Заходом, Україна в цій 
ситуації просто стала на шляху» [12]. Другий сценарій полягає у 
тому, що Україна буде містком, який з’єднує цивілізації. Тобто 
альтернатива перед Україною – або «балканізація», або 
«фінляндизація» [7]. 

На користь моделі «містка», або фінської моделі, свідчать 
тенденції розвитку громадської думки. За даними Київського 
міжнародного інституту соціології частка прихильників вступу 
України до НАТО у березні становила 43,3 % – проти виступали 
33,4 % [13]. І хоча частка перших перевищує частку противників, 
характерно, що вона менше половини.  

У червні КМІС оприлюднив результати ще одного опитування, 
проведеного у травні. Частка прихильників вступу до НАТО 
становила вже 37 %, що, за даними соціологів, на 7 % менше, ніж у 
вересні – жовтні 2014 р. Частка противників майже не змінилася та 
становила 36 %, порівняно з 38 % у вересні. Водночас частка тих, 
хто не визначився, збільшилася з 18 % до 27 %. Порівняно з осінні-
ми показниками 2014 р., рівень підтримки вступу до НАТО скоро-
тився в усіх регіонах, крім Сходу, де він найменший (12 %) [14]. 
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Отже, після сплеску у 2014 р. громадська думка щодо вступу 
України до НАТО еволюціонує не на його користь. Причому це 
відбувається, по-перше, за умов, коли влада та ЗМІ ведуть 
інтенсивну кампанію на користь вступу до НАТО, а по-друге, у 
соцопитуваннях не беруть участь мешканці Криму та окупованих 
територій Донбасу (а це сукупно понад 20 % населення України), 
де ставлення до НАТО найбільш негативне.  

Цікаво прослідкувати й ставлення до проблеми вступу 
України до Євросоюзу. За травневими даними КМІС частка 
прихильників цього, порівняно з груднем 2014 р., скоротилася на 
4 % та становила 48,8 %. Навпаки, зросла частка противників 
вступу – до 28,4 %, порівняно з 24 % у грудні, – й тих, хто не 
визначився або не став би брати участь у відповідному рефе-
рендумі – до 22,9 %. На вступ до ЄС налаштовано більше 
половини виборців у західних та центральних областях – 78 % та 
57 %, відповідно. У південних та східних регіонах переважають 
противники ЄС – відповідно, 40 % проти 33 % та 48 % проти 22 %. 
Але тенденція зменшення частки прихильників ЄС властива усім 
регіонам. Зокрема, на Заході у грудні їх було 88 % [15]. 

Інші дані наводять Фонд «Демократичні ініціативи» та Центр 
ім. Разумкова. Згідно з ними у березні 2015 р. 52 % громадян 
України були прихильниками вступу України до ЄС. Експерти 
свідчать, що, порівняно з березнем 2014 р., цей показник зріс на 
7%, проте й вони визнають, що після травня 2014 р. він майже не 
збільшився (тоді становив 50,5 %). Частка прихильників вступу 
до Митного союзу натомість за рік зменшилася з 22 % до 13 %. 
Але частка тих, хто не визначився, становить 36 %. Слід зазна-
чити, що результати «Демініціатив» та Центру ім. Разумкова 
традиційно ближче до західної позиції. Проте й їх експерти 
визнають, що 52 % – це «максимум підтримки європейського 
вектора, який можливий станом на сьогодні», що «розчарування 
у Митному союзі як формі інтеграції не означає автоматичного 
переходу до лав прихильників Євросоюзу» [16]. Граничні межі 
зростання частки прихильників ЄС викликані, на їхню думку, 
дистанціюванням ЄС від України та відсутністю реформ з боку 
української влади [16]. Ці висновки підтверджуються й іншими 
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даними. Так, у 2014 р. 16 з 22 країн Шенгенської зони збільшили 
частку відмов громадянам України у видачі віз [17].  

Теоретично проблему моделі безпеки України обґрунтував 
А. Курас. На його думку, у політиці безпеки ЄС «відбувся відхід 
від визнання держави та національної безпеки ключовим об’єктом 
до утвердження пріоритету людини, громадянина як конкретної 
держави, так і людства загалом», а ключовими компонентами 
безпеки є забезпечення прав людини, захист ідентичності, тради-
ційних цінностей, захист людей від проявів фізичного насилля з 
боку власної держави або інших країн чи осіб, наявність гаранто-
ваного базового доходу особи, запобігання знищенню природи, 
гарантування мінімального рівня захисту від хвороб, фізичний 
доступ та економічні можливості будь-якої особи для споживання 
основних продуктів харчування. На відміну від цього, тенденції в 
політиці безпеки України є іншими. Стратегія національної безпе-
ки 2007 р. відобразила тенденцію до посилення етатистського, а не 
гуманістичного підходу» [18, с. 12].  

Отже, на користь фінської моделі в українському випадку 
свідчать відновлення протистояння у Європі, залежність від 
російських енергоносіїв та експорту українських товарів до Росії, 
ціннісні орієнтації значної частини населення, неготовність Заходу 
швидко інтегрувати Україну до європейських та євроатлантичних 
структур тощо. 

Але є й багато перешкод на шляху цієї моделі. І вони поля-
гають навіть не в анексії Криму, адже СРСР теж анексував частину 
Фінляндії, що не завадило їй нормалізувати відносини з СРСР 
після війни. Ключовою проблемою є фактичний стан війни на 
території України та загальна невизначеність у відносинах Росії та 
Заходу. «Фінляндизація» можлива тоді, коли протистояння відбу-
вається за визначеними правилами, які були під час «холодної 
війни». Нині їх не існує. Понад те, є вірогідність переростання 
протистояння у гарячу фазу. А передумовою фінської моделі є 
«холодна», а не «гаряча» війна, адже за умов останньої країна, яка 
знаходиться між сторонами протистояння, стає театром воєнних 
дій. Недарма під час нинішньої кризи Фінляндія вперше поставила 
питання про відмову від позаблоковості [19]. Хоча її політичні 
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сили не єдині в цій позиції. Так, нинішній президент усе ще висту-
пає проти вступу до НАТО [20]. 

Другим важливим чинником є вплив антиросійських сил та 
деякі аспекти громадської думки. Зростаюча тенденція 
негативного ставлення населення властива не лише щодо НАТО, а 
й Росії. За даними КМІС та «Левада-Центр» з вересня по грудень 
2014 р. частка громадян України, які позитивно ставляться до РФ, 
скоротилася з 48 % до 37 %, негативно – збільшилася з 41 % до 
48 %. Навіть на Сході перший показник скоротився з 83 % до 
50,9 %. Частка тих, хто бажає закритих кордонів з Росією, зросла з 
45 % до 50 %. На Сході частка тих, хто хотів би об’єднання з РФ, 
скоротилася з 13,3 % до 7,1 % [21]. 

Аналізуючи перспективи ідентичностей українських громадян 
внаслідок гострих подій 2014–2015 рр., В. Кулик робить висновок, 
що ціннісний розкол в українському суспільстві нікуди не зник. Він 
вважає, що мобілізації, пов’язані з Євромайданом, російською 
агресією та вибухом сепаратизму, ще більше поглиблять поділ 
України, але його лінія зміститься на Схід [22, с. 170]. Отже, на заваді 
фінської моделі – відсутність ціннісного консенсусу в суспільстві. 

Третім чинником, який перешкоджає реалізації фінської 
моделі, є відсутність політичних лідерів, які мали б високий 
авторитет серед впливових соціальних груп, загроза загострення 
політичної ситуації.  

Отже, як цивілізаційний підхід до розвитку світу, так і 
гуманістичний підхід до політики безпеки заперечують біполярний 
поділ світу. Конфронтація між цивілізаційними гравцями загрожує 
інтенсифікацією військових дій на території України, знищенням її як 
держави. Вихід у налагодженні містків між цими гравцями. 
Передумовою є громадянський мир в Україні. Її однозначний вибір 
на користь певної блокової системи має наслідком війну в самій 
Україні, оскільки суб’єкти протистояння зацікавлені в буферній зоні.  
 
_______________________________ 
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Юрій Свідлов 
 

РОЛЬ АРМІЇ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

В УКРАЇНІ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ТЕЗИ) 
 

У статті проаналізовано специфіку «армії» як суспільного 
інституту та її еволюцію в різні періоди історії людства, 
приділено особливу увагу розгляду функцій армії в національних 
державах та підкреслено її роль як інструменту виховання 
національної ідентичності. 

Ключові слова: армія, насильство, суверенітет, національна 
безпека, національна ідентичність. 

Svidlov Y. Role of army in the formation of the new national 
identity in Ukraine (Methodological proceedings). In this paper the 
author analyzes the specific characteristics of Army as a social institute 
and its evolution in the different periods of Human history, pays attention 
to elucidate the functions of army in national states and exaggerates its 
role as the instrument of the education of national identification. 

Key words: Army, violence, sovereignty, national security, 
national identity.  

 
На перший погляд, важливість армії у гарантуванні 

національної безпеки є настільки очевидною, що наукове 
дослідження на цю тему може лише слугувати підтвердженням 
цієї висхідної та самоочевидної тези. Тим не менш, драматичні 
події в історії України за минулий рік показали, чим може 
обернутися нехтування цією проблемою. Понад те, такі події, як 
анексія Криму та збройний конфлікт на Сході Україні, продемон-
стрували не тільки сумні результати цілеспрямованого руйнування 
Збройних сил України, але й плачевні наслідки відсутності кон-
цепції розбудови армії в контексті стратегії будівництва держави 
та формування української політичної нації. На превеликий жаль, 
в Україні не було й адекватної концепції довгострокового 
націобудівництва, місце якого займали тимчасові гасла про 
«євроінтеграцію» тощо. 
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І, на наше глибоке переконання, для того, щоб вдало провести 
військові реформи та сформувати дійсно сучасну українську 
армію, необхідно провести серйозну методологічну ревізію під-
ходів стосовно сутності та еволюції феномену «армії» в контексті 
її взаємозв’язку з іншими політичними інститутами держави. 
Аналізуючи наукову літературу, присвячену дослідженню цієї 
проблеми, можна дійти парадоксального висновку про те, що є 
безліч робіт, присвячених історії воєн (згадаймо капітальну працю 
Г. Дельбрюка [1] ), еволюції форм озброєння та військової техніки, 
історії зміни функцій різних родів військ, зміни військової 
стратегії та тактики тощо. Відома велика кількість робіт, 
присвячених більш глобальним філософським питанням війни та її 
місця у суспільному житті від Геракліта до Ніцше та Клаузевіца. 
(В цьому контексті важливо назвати фундаментальну роботу 
українського дослідника Г. Мандрагелі [2]). 

Але при такому величезному масиві досліджень практично 
відсутня теорія «армії» як інституту, в якій визначається її 
специфіка порівнянно з іншими інститутами та спільнотами. 
Пояснимо висловлену думку. Уявімо собі суто «наївне» питання 
про те, чим відрізняється армія від озброєної юрби? Або від інших 
форм збройних формувань – повстанці, терористи, ополченці, 
озброєні бандформування, партизани, «поліція» як інший тип 
силових структур? Відповідей може бути досить багато, та наш 
сучасний досвід так званої «гібридної війни» продемонстрував, що 
всі ці питання не є штучними, оскільки не кожний експерт зможе 
відповісти в межах послідовної теорії, чим «зелені чоловічки» або 
сепаратисти Мотороли відрізняються від регулярних Збройних сил 
Російської Федерації. 

Безсумнівно, від усіх цих питань можна відмахнутися та на 
емпіричному рівні пояснити, в чому полягають зазначені відмін-
ності, але це не так просто зробити на рівні суто теоретичному, 
оскільки будь-які ознаки, які ми визначимо як сутнісні, тобто 
необхідні та достатні для визначення специфіки армії, будуть 
повторюватися і в інших типах «озброєних спільнот». У межах 
нашої статті ми не будемо детально описувати ці ознаки та 
займатися детальними розрізненнями, зупинимося лише на певних 
аксіомах. По-перше, спадає на думку, що «армія» зв’язана з 
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інститутом держави та виконує функції «легітимного насильства». 
По-друге, форми та структура армії залежить від ідеології цього 
насильства.  

Наведені характеристики є, в принципі необхідними, але 
недостатніми, оскільки наявна певна кількість винятків, які вихо-
дять за рамки зазначених критеріїв. Наприклад, у Середньовіччі 
свої армії мали феодали, які, будучи васалами інших феодалів, на 
певних умовах могли надати їм свої загони для ведення бойових 
дій. Але така армія мала небагато спільних рис з централізованими 
бюрократичними армійськими структурами, які підпорядкову-
валися єдиному командному Центру (а саме такі армії виникли в 
Європі, починаючи приблизно з XVII – XVIII сторіч).  

1) Армія як інструмент панування «Центру» над 
«Периферією» в стародавніх деспотіях.  

Не будемо вдаватися до історичних деталей формування 
архаїчних інститутів царської влади, яка народилася з процесів 
об’єднання сільських общин для ведення господарства та їх 
подальшої «переструктуризації» з боку Центру та створення 
«вертикалі влади». Зазначені процеси мали місце практично у всіх 
східних деспотіях, де вони набули рис, типових для «річних циві-
лізацій» (Єгипет, держави Дворіччя). Означена структурна 
подібність дозволяє говорити про єдині системні механізми, 
завдяки яким відбуваються самоорганізації деспотичних держав. 

Серед цих механізмів найважливішу роль відіграє гранична 
концентрація влади в руках деспота та легітимація цієї влади за 
допомогою релігії. Згідно з цією легітимацією земний соціальний 
порядок є віддзеркаленням небесного порядку (який набуває 
характеристик трансцендентного, як ознаки якісної відмінності 
між релігією та міфологією). Така обставина допомагає зрозуміти, 
чим є «Центр» у системі імперської репрезентації, підводить нас 
до розуміння природи Влади, яка відкриває себе зразу і у всій 
своїй повноті та яка й може розкрити себе тільки як Влада 
Абсолютна. На рівні соціальної взаємодії вона означає повну 
детермінацію соціального буття «згори» та повну відсутність 
зворотного зв’язку з «низом», «периферією». Іншими словами, ця 
модель є першою і найстрашнішою в історії моделлю «командно-
адміністративної системи», в рамках якої єдиною комунікативною 
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формою між «Центром» та «Периферією» залишається форма 
наказу, обов’язкового для виконання внаслідок свого «боже-
ственного статусу». 

Зазначена обставина дозволяє зрозуміти сутність інституту 
армії в архаїчних деспотичних державах, яка вписується в загальну 
систему воєнізації всього суспільного життя, передусім, у систему 
воєнізації праці (трудові армії Троцького), де мало місце панування 
мобілізаційних технологій, безжальне використання та «експлуата-
ція» людського ресурсу (як відомо, в Шумеро-Аккадському Царстві 
для виконання трудових операцій раби були розділені на загони з 
наданням їм мінімального пайку). 

Таким чином, можна констатувати, що армія на державному 
рівні (на відміну від озброєного племені, яке виконує суто ситуатив-
ні завдання) народжується в річищі механізму централізованого 
насильства та необхідності жорстокого примусу як єдиної тех-
нології забезпечення суспільної Єдності та Порядку. Показовою 
характеристикою збройних сил того періоду була недиференційо-
ваність їх функцій. Інакше кажучи, армія була машиною примусу 
та насильства та не було різниці щодо напряму її діяльності – 
назовні (перманентні війни, які вели давні царі) чи всередині країни 
(залякування та примус населення). Вояки такої армії виступали як 
гвинтики бездушної машини, і їхня діяльність не спиралася на будь-
які «духовні» принципи (військові чесноти, патріотизм тощо). 
Свідченням цього є велика кількість найманців або рабів у військах 
стародавніх царів. (Наприклад, в Єгипті до складу армії входили 
нубійці та сирійці. 120-тисячна Армія ассирійського царя Тиглатпа-
ласара III налічувала досить незначну кількість корінних ассирійців 
і також складалася з рабів завойованих народів). 

2) «Громадянська модель» армії (Стародавня Греція та 
Рим). Як ми щойно зазначили, армія для архаїчних царств 
виступала інструментом граничного насильства, а війна – формою 
реалізації цього тотального та перманентного насильства. («Війна 
заради війни» – так характеризують безкінечні війни Ассирії 
сучасні коментатори). Інакше кажучи, функція насильства в цих 
моделях була первинною, а функція оборони від насильства – 
похідною та вторинною. На відміну від такої армійської пара-
дигми, в Греції та Римі «армія» не була інструментом реалізації 
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тотального насильства, базувалася на певних цінностях, 
передусім – цінностях громадянства та ідеї патріотизму, тобто 
вірності своїй батьківщині.  

Незалежно від того, чи йдеться про авторитарну систему 
Спарти, демократичний устрій Афін чи Римську Республіку, яка 
перетворилася на імперію, основу армії складали вільні громадяни, 
а не раби чи іноземці. (Понад те, варто акцентувати, що основу 
армії цих країн складав здебільшого «середній клас», оскільки воїн 
повинен був мати певний майновий ценз та мати певний статок, 
достатній, аби купити зброю. Це означає, що армія не мала 
регулярного характеру, а набиралася з самих громадян уразі 
екстремальних умов. Тобто всі громадяни мали бути воїнами, а всі 
воїни – громадянами. Тільки починаючи з реформ Гая Марія, які 
дозволили служити в римській армії бідним прошаркам [3], ця 
армія набуває регулярного характеру. Але ці реформи не 
відміняють громадянського принципу, що лежить в основі цієї 
моделі армії та який живить воїнський дух. Цей дух почав зникати, 
як тільки в епоху занепаду Римської імперії переважну більшість її 
армії починають становити найманці). 

Цей факт викликає низку наслідків, що суттєво відрізняє армії 
згаданого типу від армій древніх царств (незважаючи на зовнішню 
їх подібність). По-перше, наявність громадянських цінностей 
викликає появу певних етичних вимірів діяльності військово-
службовця, для якого служба в армії, крім обов’язкового аспекту 
(який міститься в факті призиву та жорсткого покарання у разі 
спроби ухилитися від служби), містить аспект морального обов’яз-
ку та служіння, а також певних чеснот воїна, таких, як «мужність» 
та «військова доблесть» (грецькою «арете»). (Приклади таких 
чеснот в особах Марка Регула або Муція Сцеволи практично 
увійшли у масову свідомість як взірці військової етики). 

По-друге, як причини військових конфліктів приховано існує 
деяка «раціональність», а не просто «війна заради війни», яка в 
перспективі викличе до життя концепт «інтересів». По-третє, у цих 
конфліктах завдання оборони починає превалювати над завдан-
нями завоювання. На перший погляд, ця теза суперечить завойов-
ницьким стратегіям Риму, але цю суперечність можна зняти, якщо 
зрозуміти ціннісну основу цих завоювань, яка полягає у 
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фундаментальному протистоянні «світу цивілізації» (з яким себе 
ототожнювали поліси Греції та Римська держава) та «світу 
варварства», який постійно загрожував цьому світові. Саме тому 
масштабні завоювання держав греко-римської ойкумени можна 
інтерпретувати як спроби поширити «світ цивілізації», прищепити 
«варварам» цивілізаційні основи, становлячи перші приклади 
колоніальних війн Нового часу. 

3) Функції армії в епоху Середньовіччя. Певною мірою цей 
період можна вважати перехідним періодом від «централізованих 
армій» Древнього Світу до «централізованих армій» держав 
Нового часу. Незважаючи на те, що дуже складно стисло 
охарактеризувати цей період (враховуючи те, що ми не є воєнними 
істориками, а для нас важливим залишається лише виявлення 
певної моделі армії), ми спробуємо зробити це максимально спро-
щеним і доступним способом. Ключовим словом для характе-
ристики такої моделі армії може бути слово «децентралізація», 
тобто відсутність регулятивної ролі держави у формуванні як 
військової інфраструктури, так і еволюції ідеологічно-ціннісних 
аспектів військової діяльності. Ця особливість пов’язана з 
васально-сеньйоральною системою організації суспільства, що 
значною мірою ускладнювало як суспільну інфраструктуру, так і 
алгоритм управління армією під час бойових дій.  

Як відомо, така система означала відсутність регулярної армії, 
замість якої мали місце численні загони-дружини, підпорядковані 
сеньйору. У разі необхідності ці загони збиралися до купи та 
виступали єдиною армією під формальним керівництвом короля. 
Але в реальності васали підпорядковувалися своєму сеньйору, що 
суттєво ускладнювало командування військами.  

Іншим виявом зазначеної децентралізації був розквіт лицар-
ства як порівняно автономних бойових одиниць з певним етичним 
кодексом. Лицарі об’єднувалися в ордени, які базувалися на 
цінностях віри, а не на географічному походженні. Організація 
таких військових операцій, як хрестові походи, означала пріори-
тет корпоративної (лицарської) ідентичності над ідентичністю 
державно-територіальною, яка в ту епоху також мала дуже 
розмиту структуру. Прикладом такої розмитості може слугувати 
так звана Священна Римська Імперія, яка існувала майже тисячу 
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літ (формально вона закінчила своє існування у 1806 році 
внаслідок наполеонівських війн) та до складу якої входили 
Німеччина, Північна та центральна Італія, Голландія, певні регіони 
Франції та Чехія.  

Формально це утворення вважалося продовженням традиції 
Римської Імперії та Імперії Карла Великого, проте за фактом 
управління зазначеним конгломератом було вельми ускладненим. 
Єдиним об’єднуючим началом цього конгломерату було като-
лицтво, але його наявність забезпечувала лише опосередковане 
керівництво збройними силами. Сьогодні ми не маємо можливості 
детально розглядати цей феномен, засвідчимо лише той факт, що 
за багатовікову історію хвилі децентралізації змінювалися спро-
бами централізації. Але все ж таки треба зазначити, що тенденції 
до централізації чітко виявлялися на регіональному рівні, 
формуючи майбутні національні держави. 

У сфері організації військової справи прикладом такої 
централізації можуть бути військові реформи у Франції в середині 
XV сторіччя, згідно з якими французький король створював армію 
не через посередництво васалів, а безпосередньо, що зробило 
управління армією набагато ефективнішим та принесло багато 
військових перемог. Таким чином, прикметами тенденції були:  
а) падіння ролі лицарства та збільшення ролі піхоти, б) централізація 
управління армією, в) створення постійної армії на основі «суворо 
регламентованих відносин». Саме на ці принципи перейшли основні 
європейські держави у XV – XVI сторіччях. Не вистачало тільки 
потужної ідеології для закріплення нового централізму та формуван-
ня дійсно нової моделі армії. Вона з’явилася лише після 1648 року, в 
період формування «національних держав» та формування на їх 
основі нової ідентичності.  

4) Армія в національних державах. Як уже зазначалося, ми 
не маємо змоги в рамках цієї статті зробити детальний аналіз 
становленню нового типу державності за назвою «національна 
держава», який почав створюватися після Вестфальського миру 
1648 року, що завершив виснажливу Тридцятирічну війну. Не 
вдаючись до подробиць цього миру, зазначимо, що він закріпив 
територіальний принцип державності, замість імперського, 
релігійного та династичного. По-друге, він висунув поняття 
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суверенітету як основного ідеологічного забезпечення зазначе-
ного територіального принципу. Це базове поняття означало, що 
територія держави є непорушною для зовнішнього втручання, а в 
межах цієї території «суверен» може встановлювати правила 
життя на основі засад права та «загальної волі».  

Як відомо, «сувереном» як представником такої загальної волі 
спочатку виступав Верховний Правитель (монарх) з необмеже-
ними повноваженнями (теорія Т. Гоббса), яку потім змінила теорія 
Народу, який є вищим носієм цієї волі та істинним джерелом будь-
якої влади (теорії Дж. Лока та особливо Ж.-Ж. Руссо). На перший 
погляд, ми викладаємо ази політологічної теорії, але, виходячи з 
цих нібито простих речей, необхідно зрозуміти походження нового 
типу ідеального Суб’єкта – Нації та з’ясувати роль армії у 
формуванні цього Суб’єкта та принципово нові функції армії за 
цих умов, порівняно з попередніми етапами еволюції зазначеного 
інституту.  

Отже, абстракція Нації, яка й дала назву згаданому типу 
державності («національна держава»), тісно пов’язана з єдністю 
«населення» та «території», але не тотожна їм як певна трансцен-
дентна сутність. Про цю особливість писали такі сучасні автори, 
як М. Хардт та А. Негрі, які небезпідставно вважали, що поняття 
«нації» розвивалося на основі абсолютистської монархічної 
держави: «Духовна ідентичність нації, а не божественне тіло короля 
тепер уособлювала територію і населення в значенні ідеальної 
абстракції. Точніше, реальні території та народи тепер вважалися 
продовженням трансцендентної сутності нації» [4, с. 98].  

Другий важливий аспект Нації полягає у тому, що пасивні 
піддані імперій та новітніх монархій трансформуються у активну 
та свідому спільноту громадян. Тобто, ідея «громадянства» знову 
виникає в суспільній свідомості, але, на відміну від Греції та Риму, 
вона спирається на суттєво інші передумови – на передумову 
«рівності» (Античність не знає ідеї рівності як регулятивної), прав 
та свобод особистості (в античній ідеї громадянства домінує не 
стільки ідея прав, скільки ідея обов’язків, хоча пізні римські теорії 
певною мірою містили зародки ідеї «природного права», яке 
склало сутність новоєвропейського розуміння), її основних 
«інтересів» тощо. І, безумовно, античні моделі політичного Буття 
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не знали ані концепту «Нації» (як об’єднуючого принципу 
«спільноти громадян»), ані ідеї суверенітету.  

І тут ми знову опиняємося перед питанням про місце армії в 
державі згаданого типу. Ми беремо на себе сміливість дати 
визначення армії в зазначеному контексті, яке має такий вигляд: 
«Армія в національній державі є основним інструментом забез-
печення принципу суверенітету, його Гарантом». Незважаючи на 
простоту цього визначення, ми можемо зафіксувати важливі наслід-
ки в розумінні її функцій, які ми можемо узагальнити таким чином:  

а) у національних державах армія зорієнтована переважно не 
на принцип територіальної експансії (як в імперії), а на захист 
існуючих територіальних меж держави (або, простіше кажучи, 
«кордонів»).  

б) Функція цього захисту полягає у гарантуванні «безпеки», 
яка за умов національної держави дістає назву «національна без-
пека». Останній концепт також нерозривно пов’язаний з 
принципом суверенітету, збереження якого видається фундамен-
тальним «національним інтересом». Таким чином, уперше в 
історії розуміння армії невіддільне від таких понять, як Нація, 
Суверенітет, Національний Інтерес та Національна Безпека.  

в) Важливо зафіксувати ще один момент нового образу армії в 
державах національного типу – її перетворення з більш-менш 
технічного інструменту реалізації Влади в політичний інститут, 
який, поряд з іншими політичними інститутами, контролюється 
сувереном (Народом-Нацією). (Політична основа армії добре 
видна на прикладі суто «політичного» визначення природи війни, 
даного Клаузевіцем, яке стало класичним та хрестоматійним).  

г) Соціальна основа армії національної держави полягає у її 
комплектації виключно громадянами (представниками «нації») 
країни, у мінімізації в ній наявності іноземців та практичного 
скасування «інституту найманців». Армія стає «народною» в тому 
сенсі, що її кістяк складається в основному з селян (як найбільш 
масової верстви населення та носіїв «народного духу»). 

Нарешті, необхідно назвати ще один пункт стосовно ролі армії, 
який є унікальним порівняно з попередніми типами армій. Армія є 
не тільки інститутом гарантування «національної безпеки», але й 
інструментом формування національної ідентичності. Причому 
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йдеться не просто про те, що армія використовується у поверхово 
пропагандистських цілях задля виховання «патріотизму», а 
зазначена функція є набагато глибшою – Нація створюється, за 
словами сучасного французького політолога Е. Балібара, завдяки 
наявності «мережі апаратів та «повсякденних практик» [5, с.109]. 
Саме наявність таких апаратів створює ситуацію, за якої «зовнішні 
кордони» стають водночас «внутрішніми кордонами» (І.Г. Фіхте 
«Промови до німецької нації», 1808 рік) та виникає спільнота, яка 
започатковується «національною державою». 

Про які «апарати» йдетьсяу висловлюванні Е. Балібара? Один 
з цих апаратів є Школа, яку вчений називає «народним 
інструментом» формування національної ідентичності, який задає 
мовні параметри спільноти (в імперіях, як зазначає Балібар, народи 
жили майже в паралельних світах, чиї мови не пересікалися) та 
первинні ідеологічні параметри національної ідентичності або 
«національної ідеології». Вчений не називає армію другим 
інструментом вироблення Homo Nationalis, але інший видатний 
соціальний мислитель сучасності І. Валерстайн (до речі, співавтор 
Балібара у цитованій роботі) у своїй фундаментальній роботі 
«Аналіз світових систем та ситуація у сучасному світі» акцентує 
роль армії поряд зі системою освіти у процесі формування Нації.  

Зокрема, він надає чітку формулу «націотворчої» функції 
Армії: «Великими інститутами, що об’єднують народ, була 
система освіти та збройні сили, насамперед у країнах серцевини. 
Початкова освіта стала обов’язковою, в багатьох з них обов’язко-
вою стала і військова підготовка. Школа і армія вчили мові, грома-
дянському обов’язку та національній лояльності» [6, с.175 – 176]. 
(Підкреслено нами – Автор). 

Прикладів ролі армії у процесі створення нації можна 
наводити чимало. Так, війна за Незалежність Сполучних Штатів з 
Великобританією виступала на просто інструментом державного 
відділення США від Британської корони, але могутнім каталіза-
тором створення саме американської національної ідентичності, 
власне «американської нації». Тут показовим є те, що на етнічному 
рівні ця нація нічим не відрізнялася від англійців (індіанці та 
чорношкірі до неї тоді не входили). У них була також одна мова та 
ідеї «Декларації прав людини та громадянина» були вперше 
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сформульовані англійськими мислителями. Тому виникає питання, 
чим же американці відрізнялися від британців? І ми не зможемо 
знайти відповідь на це питання без урахування фактора війни та 
американських Збройних сил, які спочатку формувалися з місце-
вих ополченців, а потім перетворилися на повноцінну та пере-
можну армію. Саме ця боротьба за власний проект держави 
(проект вільних громадян, а не підданих короля) і створила нову 
формулу ідентичності, яка дозволила американцям усвідомити 
себе як «інших» по відношенню до англійців.  

Ми можемо наводити багато аналогічних прикладів, але брак 
місця спонукає нас привести теоретичні роздуми у відповідність 
до сучасних українських реалій. Передусім треба зазначити, що за 
23 роки незалежності Україна не змогла створити повноцінну 
національну державу, альтернативи якої, на нашу думку, у неї 
просто не було. Всі розмови про те, що в епоху глобалізації час 
національних держав давно минув та «вестфальський світ» навіки 
пішов у минуле, не витримують критики, оскільки, незважаючи на 
інтеграційні процеси, «національна держава» і нині залишається 
основною одиницею диференціації світової спільноти та основним 
Суб’єктом у міжнародних відносинах.  

Звідки випливає думка про безальтернативність будівництва 
національної держави? Якщо згадати історію, то можна побачити, 
що друга хвиля націоналізації в Європі («весна народів») відбулася 
в рамках імперій, передусім Австро-Угорщини. Остаточний розпад 
цієї імперії і спричинив появу відповідних національних держав на 
її території. Аналогічна ситуація (хоче і в значно менших 
масштабах) відбувалася і після розпаду Російської Імперії, коли 
незалежність здобули Польща та Фінляндія. Відповідні процеси 
мали відбутися і на теренах колишнього СРСР, тим більше, що 
національні республіки, які складали це утворення, були прак-
тично готовими національними державами. За деякими винятками, 
на місці радянської імперії утворилися національні держави 
європейського типу (передусім, йдеться про країни Балтії). Дещо 
інший сценарій відбувся в країнах Середньої Азії, де сформува-
лися східні автократичні режими, чию належність до національних 
держав потрібно критично аналізувати. 
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Стосовно Росії можна зазначити, що вона, за визначенням, не 
може бути в суто етнічній основі національною державою і 
успадкувала імперський сценарій своєї подальшої еволюції, в той час 
як Україна взяла курс саме на формування національної держави. 
Але, як ми щойно зазначили, вона не змогла повністю здійснити цей 
проект, частково залишаючись «уламком радянської імперії». Ми не 
будемо зараз докладно зупинятися на економічних та політичних 
причинах буксування цього процесу, оскільки це потребує деталь-
ного та поглибленого аналізу. Зупинимося лише на діяльності основ-
них інструментів створення національної ідентичності, про які 
писали Е. Балібар та І. Валерстайн. І якщо в системі освіти були 
здобуті певні успіхи, то військове будівництво зазнало нищівного 
краху. Армія не виконала своїх функцій формування української 
нації, оскільки за умов штучного заниження її авторитету, її систе-
матичного розвалювання вона і не змогла цього зробити.  

Абсолютно хибний курс на те, що захист українських кордо-
нів передовіряється зовнішнім агентам (Будапештський мемо-
рандум), закріплення позаблокового статусу на тлі деградації 
власної армії та уявлень про те, що Україні ніхто не загрожує – всі 
ці фактори не тільки призвели до втрати суверенітету України над 
частиною своїх територій, але й практично вивели армію серед 
числа інститутів, яким належить вирішальна роль у формуванні 
нової національної спільноти.  

Військовий конфлікт на Донбасі (а по суті, прихований 
конфлікт України з Росією) означає конфлікт двох цивілізаційних 
проектів – проекту імперського та проекту національного. І 
народження армії, яка за умов бойових дій відвойовує незалеж-
ність України, надає шанс відродити не просто авторитет армії, яка 
захищає країну від зовнішнього нападника, але й націотворчі 
можливості Збройних сил України, відродити функцію армії як 
політичного інституту національного виховання. За це гово-
рить факт величезної підтримки армії з боку населення України 
(свідченням чого є волонтерський рух), вибух українського патріо-
тизму та бажання назавжди вирватися з імперського минулого на 
простір формування повноцінної нової політичної нації. Однак 
подальший розвиток цієї тенденції залежить від успіхів 
військового будівництва та посилення здатності української армії 
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встановити дійсний суверенітет на українській території та 
захистити цей суверенітет. А запорукою цих успіхів повинне стати 
усвідомлення того, що ставки є фантастично високими, що 
військове будівництво за екстремальних умов є синонімом 
будівництва української нації.  
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МОЛДОВА НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ:  
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ 

 
У статті розглядаються проблеми, з якими стикається 

Молдова на шляху євроінтеграції. Автор торкається питань 
сепаратизму, російського втручання у внутрішні справи країни, 
економічних та фінансових проблем. Висвітлюється ставлення 
влади та опозиції до означених питань. Аналізуються паралелі з 
українським вектором розвитку. 

Ключові слова: влада, опозиція, вибори, політичні партії, 
федералізація, сепаратизм, Придністров`я, Гагаузія, Тараклія. 
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Lyashenko T. Moldova on the way to integration: opposition and 
government relations. The article deals with the problems faced by 
Moldova on the path of European integration. The author touches upon 
issues of separatism, Russian interference in internal affairs, economic 
and financial problems. Reveals the attitude of the authorities and the 
opposition to the aforementioned problems. Analyzes the parallels with 
the Ukrainian vector of development. 

Key words: power, opposition, elections, political parties federali-
zation, separatism, Transnistria, Gagauzia, Taraclia. 

 
Протягом усього 2014 р. опозиційні політичні сили, які 

підтримують проєвразійські погляди, закликали до проведення 
референдуму щодо інтеграційного курсу Молдови – європейського 
або євразійського. Зокрема, проєвразійські політичні сили підтри-
мали референдум в Гагаузії. З іншого боку, правлячі проєвро-
пейські політичні сили постійно відкидали ідею організації 
референдуму, наголошуючи на тому, що чергові парламентські 
вибори, призначені на 30 листопада 2014 р., слугуватимуть поряд з 
обранням депутатів і свого роду референдумом для визначення 
інтеграційного вектора. 

І насправді, спільна заява Міжнародної місії з моніторингу 
виборів, підписана представниками ОБСЄ, Парламентської 
асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), Парламентської асамблеї Ради Європи 
(ПАРЄ) та Європейського парламенту, констатує, що на виборчу 
кампанію в Молдові щодо парламентських виборів 30 листопада 
вплинули геополітичні устремління. 

30 листопада 2014 р. в Республіці Молдова відбулися чергові 
парламентські вибори. Виборчий бар’єр подолали п’ять партій – 
Партія соціалістів Республіки Молдова (20,51% голосів), Лібе-
рально-демократична партія Молдови (20,16%), Партія комуністів 
Республіки Молдова (17.48% голосів), Демократична партія 
Молдови (15,80%) і Ліберальна партія (9,67 %). Таким чином у 
парламент пройшли три проєвропейські партії. Після двох з поло-
виною місяців переговорів трьом партіям не вдалося сформувати 
уряд. Як наслідок, сьогодні Молдовою керує уряд меншості, зару-
чившись довірою парламенту завдяки підтримці Комуністичної 
партії, що часто грає на руку Москві. 
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Як бачимо, три проєвропейські партії набрали 55 з 101 депутат-
ського мандата, а проєвразійські – 46 мандатів. Якщо повернутися 
до так званої плебісцитної складової, тоді можна дійти висновку, що 
електоральні конкуренти, які виступали за європейську інтеграцію, 
набрали в цілому 50,24%, а прихильники євразійської інтеграції – 
46,62% голосів. Ця різниця несуттєва і не дозволяє говорити про 
широку народну підтримку європейського вектора. 

У цьому сенсі далеко не випадковою є заява колишнього 
прем’єра Юріє Лянке, зроблена 3 грудня: «Альтернативи цьому 
шляху (європейському курсу) немає, якщо ми хочемо побудувати 
функціональну і процвітаючу державу. Тим же, хто вирішив зали-
шитися вдома, і тим, хто залишився розчарованим, можу сказати 
тільки одне: їх сигнал зрозуміли. Реформи вже не можна більше 
відкладати, адже такого шансу у нас уже не буде. Або проводимо 
реформи, або шансів на наступних виборах у нас не буде» [1]. 

Отже, питання щодо геополітичного вибору Молдови вияви-
лося основним у ході передвиборчої кампанії, відтіснивши на 
другий план і питання економіки, і навіть внутрішньої політики та 
соціальних проблем. Вибір між Європою і Росією реально став 
дилемою для колись найвпливовішої в країні партії – молдавських 
комуністів. Її лідер Володимир Воронін 2 грудня на прес-
конференції відверто зізнався, що «поки не зрозумів, що сталося». 
Його партія порівняно з минулими виборами позбулася відразу 
більше 20% голосів. За його словами, він не усвідомив і причину 
того, як проєвропейські партії, що не зробили за п’ять років при 
владі зовсім нічого, знову здобувають перемогу, хоча, за всіма 
прогнозами, їм загрожувала поразка. Він також вважає, що проти 
його партії вперше в історії молдавських виборів була використана 
маніпулятивна технологія, коли до виборів була допущена партія-
клон – Партія комуністів-реформаторів [2]. 

Проте, на відміну від комуністів України, ПКРМ не можна 
дорікнути у зраді національних інтересів. Колишній молдавський 
президент та головний комуніст країни Воронін у своєму геополі-
тичному виборі все-таки став, швидше, проєвропейським політи-
ком. Адже саме він у 2003 р почав процес євроінтеграції країни. 
Навесні 2014 р. Воронін відкинув пропозиції емісарів з Москви 
впровадити в його партію ставлеників Путіна, а потім він само-
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стійно очистив ряди комуністів від критиків зближення з ЄС і 
активних прихильників Митного союзу. Молдавські комуністи не 
стали перешкоджати підписанню Угоди з ЄС про асоціацію, хоча 2 
липня в парламенті країни і не голосували за її ратифікацію. 

Сьогодні ж Воронін вважає, що, незважаючи на Угоду про 
асоціацію з ЄС, Молдові потрібен референдум щодо вектора 
розвитку країни. Якщо народ проголосує за Митний союз, варто 
йти цим шляхом, але в той же час, за словами лідера комуністів, 
«однозначно потрібна модернізація країни, асоціація з ЄС та 
інтеграція». Він вважає, що асоціацію необхідно коригувати, 
виходячи з інтересів Молдови, загалом він – за вибудовування 
рівних відносин як з ЄС, так і Росією. Це вселяє деякі надії, що 
комуністи можуть (в певних питаннях) співпрацювати з силами 
правлячої проєвропейської коаліції. 

Наразі офіційно В. Воронін не підписав Угоду про створення 
правлячої коаліції і формально вважається опозицією. Треба 
визнати, що ПКРМ переживає сьогодні один з найскладніших 
періодів у своїй політичній біографії. Комуністи за короткий 
період втратили: ідентичність, партійних трибунів, значну частину 
ЗМІ, підтримку Росії (за власним вибором), більшу частину 
виборців. На сьогодні головне для Вороніна – збереження партії і 
фракції в парламенті, отримання певних преференцій від влади. 
Деякі молдовські експерти переконані, що перспектив у партії 
немає, а інші бачать варіант «другого життя» ПКРМ в об’єднанні з 
Демократичною партією Молдови.  

Після провалу операції з комуністами Москва почала шукати 
іншого союзника серед молдовського політикуму, вибравши при 
цьому фактично маргінальну Партію соціалістів Республіки Мол-
дова під керівництвом Ігоря Додона, колишнього члена партії 
комуністів. Його політсила йшла на вибори під гаслами «Про-
цвітаюча Молдова поруч з сильною Росією», «Партія соціалістів – 
разом з Росією» тощо. А в Гагаузії, на півдні республіки, Додон 
побудував свою рекламну кампанію на тому, що вивішував 
плакати, де він сфотографований разом з Путіним. 

Через те, що ПСРМ міцно зайняла проросійську нішу, яка 
гарантує стабільне проходження в парламент, вона сьогодні вважа-
ється однією з найперспективніших опозиційних партій, що не 
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тільки не приховує свою проросійськість, але і всіляко її під-
креслює. Серед деяких експертів поширена думка, що Ренато 
Вусатий був виключений з парламентської гонки в 2014 р. на 
прохання керівництва Росії, щоб не забирати голоси у Партії 
соціалістів, яка, за оцінкою багатьох експертів, стояла на межі 
проходження до парламенту. 

На першому етапі діяльності ПСРМ, після того як її очолив 
Ігор Додон, вона ще виглядала як партія, яка має намір модер-
нізувати Молдову. Але тривале перебування на узбіччі молдов-
ської політики, значне відставання від ПКРМ змусило І. Додона 
шукати підтримку збоку. І чим більше ПКРМ на чолі з незалежним 
Володимиром Вороніним віддалялися від Кремля, тим ближче 
Москві ставав Ігор Додон. Історична зустріч Зінаїди Гречаної та 
Ігоря Додона з президентом Росії Володимиром Путіним визна-
чила, з ким буде працювати Кремль у Кишиневі. І активні виступ 
Партії соціалістів проти Угоди Молдови з ЄС, вимога її денонсації 
наочно показали, що Кремль не помилився. І як колись Москва 
зробила ставку на Віктора Януковича в Україні, так сьогодні вона 
робить ставку на Зінаїду Гречану та Ігоря Додона в Молдові.  

Додон вважає, що в його партії є хороші шанси на перемогу під 
час дострокових виборів уже в 2016 р. Він вважає, що європейці вже 
витратили увесь свій запас обіцянок для Молдови, включаючи 
безвізовий режим (без права на працевлаштування) та відкриття 
ринку для молдовських товарів. Тим не менш, поки що ці ініціа-
тиви, на його думку, не позначилися на економіці країни. А раз так, 
то ідея євроінтеграції може втратити свою привабливість. Додон 
виключає повторення в Молдові українського сценарію, оскільки 
прихильників зближення з Росією трохи менше, ніж прихильників 
євроінтеграції в самому Кишиневі, а в регіонах, на Півдні і Півночі 
країни, їх більшість. До того ж, очевидно, що процес євроінтеграції 
жодним чином не торкнеться Придністров’я, і в такому разі 
Молдові варто готуватися до того, що Тирасполь буде готовий сам 
визначити свою долю, якщо Кишинів піде в Європу. Додон бачить 
вирішення Придністровської проблеми в федералізації Молдови, 
але тільки за умови вступу країни до Митного, а не Європейського 
Союзу. Він під час виборів навіть висунув «концепцію» з трьома 
суб’єктами – Придністров’я, Правобережжя і Гагаузія. 
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Наступна опозиційна партія в сучасному молдовському 
парламенті – це Ліберальна партія Міхая Гімпу. Сьогодні ЛП 
активно критикує владу, звинувачуючи її в провалі курсу на 
євроінтеграцію, в інших страшних гріхах, забуваючи, що ще 
недавно вона не тільки входила у владну команду, але сам Гімпу 
обіймав найвищу посаду в Молдові. Цікаво ще одне. Міхай Гімпу 
активно критикує владу за корупцію, не згадуючи, що головне 
гніздо корупції – це муніципій Кишинева, який очолював його 
заступник по партії і за сумісництвом племінник Дорін Кіртоаке [3].  

Таким чином, унаслідок виборів у Молдові Кремль все-таки 
зміг отримати в парламенті країни «кишенькову фракцію», яка 
певною мірою може загальмувати хід виконання Молдовою поло-
жень асоціації. Також, не маючи конституційної більшості в 
парламенті країни, прихильники інтеграції в НАТО в найближчі 
роки не здатні переглянути позаблоковий статус Молдови. 

Тим не менш, президент Молдови Ніколає Тімофті вважає 
помилкою нейтральний статус своєї країни, яку необхідно 
виправити, внісши зміни до Конституції, а потім – вступити до 
НАТО. Про це Тімофті заявив українському інформаційному 
агентству «Укрінформ». «На мій погляд, автори Конституції і ті, 
хто за неї проголосував, залишивши положення про нейтралітет, 
допустили помилку, тому що вже на той момент частина нашої 
території була зайнята іноземними збройними силами», – заявив 
Ніколає Тімофті. Він зазначив, що необхідно переглянути поло-
ження про нейтральний статус. «Події в регіоні довели, що такий 
підхід необхідно переглянути. На мій погляд, Основний закон слід 
адаптувати до реалій світу, що постійно змінюються», – цитує 
Тімофті інтернет-портал moldnews.md. «Необхідно враховувати і 
приклад країн Балтії – колишніх радянських республік, яким після 
їхнього вступу до НАТО гарантована безпека, оскільки стаття 5 
Північноатлантичного альянсу передбачає колективний захист від 
збройного нападу. У нинішній час існують серйозні ризики для 
безпеки Республіки Молдова, і наш шанс – це зближення і 
співробітництво з НАТО», – зазначив Тімофті [4].  

Про необхідність вступу до НАТО як про можливість гаран-
тувати реальну безпеку країні, особливо після подій в Україні, в 
Кишиневі говорили і раніше. В рамках зустрічі в Брюсселі з 
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Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом колишній 
молдавський прем’єр Кирило Габуріч заявляв, що уряд його країни 
зацікавлений у відкритті офісу НАТО в Молдові. Під час бесіди 
було обговорено можливість надання допомоги НАТО «для 
реформування сектору безпеки, оборони та модернізації Націо-
нальної армії Молдови». Прихильником вступу країни в НАТО 
позиціонує себе і міністр оборони Молдови Віорел Чиботару. При 
цьому він посилається на присутність у Придністров’ї Оперативної 
групи російських військ (ОГРВ), що є порушенням зобов’язань, 
взятих РФ на стамбульському саміті ОБСЄ в 1999 р. Москва ствер-
джує, що з-поміж службовців ОГРВ формуються миротворчі 
батальйони, які контролюють зону безпеки на Дністрі після 
збройного конфлікту в 1992 р. Миротворці РФ увійшли в При-
дністров’я за угодою, підписаною президентами Молдови та Росії. З 
тих пір документ не переглядався. Кишинів наполягає на виводі 
російських військ і заміні миротворчої місії в Придністров’ї на 
поліцейську або громадянську під егідою ООН або ЄС. Керівництво 
Кишинева заявляє, що Придністров’я «управляється з Москви». Про 
це, зокрема, говорить директор кишинівського центру стратегічних 
досліджень і політичного консалтингу Politicon Анатол Царану. На 
його думку, «невизнана республіка фінансується з РФ, а її лідер 
Євген Шевчук – несамостійний у своїх діях». 

Анексія Криму Росією, а також дії сепаратистів на Сході 
України послужили поштовхом для політичної активності в 
самопроголошеній Придністровській Республіці, що, звичайно, не 
може не турбувати керівництво Молдови, яке ще активніше 
говорить про приєднання Молдови до блоку НАТО. 

Придністров’я, що залишається під контролем Москви, в 
нинішніх геополітичних трансформаціях стає елементом стри-
мування не тільки проєвропейських сил у самій Молдові, а й 
джерелом проектування російської загрози на південно-східні 
регіони України. Так, за 2014 – першу половину 2015 р. кілька 
сотень російських миротворців на берегах Дністра істотно 
наростили свою боєготовність, активніше проводять бойову 
підготовку, стрільби і маневри. У вересні 2014 р. були пові-
домлення про перекидання в регіон додаткових військ. Такого не 
спостерігалося за останнє десятиліття. Згідно із заявою президента 
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невизнаної республіки Євгена Шевчука, яку він зробив у листопаді 
з натяком на Кримський сценарій, Тирасполь може самостійно 
визначити свою долю за допомогою референдуму. 

16 квітня 2014 року парламент Придністров’я, яке згідно з 
міжнародним правом є частиною Молдови, звернувся до ООН, 
ОБСЄ та Росії з проханням визнати незалежність регіону. При 
цьому депутати самопроголошеної республіки посилалися на 
результати референдуму 2006 р. Тоді жителі регіону висловилися 
за його незалежність «з подальшим приєднанням до Росії». Реакція 
Кишинева була миттєвою. Лідер правлячої в Молдові Демо-
кратичної партії Маріан Лупу назвав дії Придністров’я «черговою 
провокацією». «Головне не те, що робить адміністрація При-
дністров’я, а те, що зробить Москва», – заявив він на засіданні 
парламенту 17 квітня 2006 р. 

У 2003 р. з’явився «Меморандум про основні принципи 
державного устрою об’єднаної держави». Сьогодні цей документ 
частіше називають за іменем його автора Дмитра Козака. У 2003 р. 
він був першим заступником голови адміністрації президента РФ. 
«Меморандум Козака» передбачав створення федерації, в якій би 
Придністров’я і Гагаузія отримали особливий статус. У 2003 році 
лідери РМ і ПМР парафували розроблений за сприяння російських 
експертів на прохання Кишинева «меморандум Козака», що перед-
бачав створення федеративної держави. Але в самий останній 
момент, коли російський літак з делегацією вже прилетів до Киши-
нева, молдавський президент Володимир Воронін відмовився 
підписати документ. За словами тодішнього президента Молдови, 
лідера комуністів Володимира Вороніна, в остаточному варіанті 
меморандуму з’явився неузгоджений з Кишиневом пункт «про 
розміщення в Молдовії російського військового контингенту 
строком на 20 років», а також щодо назви «Придністровська Мол-
давська республіка». На думку Вороніна, все це свідчило про те, 
що Придністров’я готувалося вийти зі складу країни. Відмова 
Вороніна підписати «меморандум Козака» всерйоз і надовго 
зіпсувала відносини між Молдовою і Росією. «Шкідливою» назвав 
ідею федералізації Молдови в інтерв’ю DW директор Центру 
стратегічних досліджень і консалтингу Politicon Анатол Церану: 
«Це російський проект, спрямований на утримання Молдовії в 
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сфері впливу Москви» [5]. Адже в разі створення федерації Росія 
буде впливати на її суб’єкти, що в результаті може призвести до 
розвалу країни, оскільки Придністров’я в будь-який момент зможе 
вийти зі складу Молдови.  

А в лютому 2006 року був перерваний і сам процес перего-
ворів про політичне врегулювання придністровського конфлікту за 
посередництва Росії, України (держави-гаранти), ОБСЄ та участі з 
2005 року у ролі спостерігачів США та ЄС (формат «5 + 2»). 
Головна причина – небажання Молдови визнати ПМР як 
повноцінного учасника переговорів. 

Росія всіляко дестабілізує ситуацію в Молдові. Через 
підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом був заборонений 
імпорт молдовського вина, а потім – молдовських фруктів, овочів і 
м’яса. Крім того, Москва погрожує депортувати 500 тисяч 
молдовських робітників. Експерти очікують, що в разі перемоги 
проєвропейських сил Росія продовжить тиск на Молдову. 
Питанням залишається, чи піде Російська Федерація на військове 
вторгнення, як в Україні. 

За словами Джона Маккейна, «Путін замислюється про 
Молдовію та Придністров’я, де знаходяться 14 тис. російських 
миротворців. Він також надзвичайно тисне на країни Балтії, а 
значить, він не зупиниться на Кримі та Сході України. І ціна, яку 
він поки заплатив за свої дії, – ніщо порівняно з тим, що він 
отримав» [6]. Такої самої думки дотримується і командувач 
об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав : «Дуже 
важко визначити, що саме у Путіна в голові. Я думаю, є чіткі 
сигнали, що вони підуть туди, де є російськомовні спільноти. 
Молдова, Придністров’я – ось місця, за якими треба спостерігати з 
широко розкритими очима» [7].  

 Тим часом президент країни Ніколає Тімофті, незважаючи на 
жорстку розмову з Путіним, закликає молдован голосувати за 
«європейське майбутнє». 3 листопада 2014 р. Європейський 
парламент ратифікував Угоду про асоціацію Євросоюзу з Молдо-
вою, включаючи створення всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 
«Ратифікація угоди є великим досягненням для народу цієї країни. 
Ця подія стала віхою на шляху Молдови до Євросоюзу», – йдеться 
в заяві Єврокомісії у зв’язку з ратифікацією. Однак на цьому 
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Кишинів зупинятися не збирається. Молдова в 2015 році подасть 
заявку на вступ до ЄС.  

Своєрідний шлях рятування Молдови пропонує колишній 
президент Румунії Траян Бесеску. Він зазначив, що Молдова 
повинна об’єднатися стрімко і примусово з Румунією: «Було б 
добре, щоб у Республіки Молдова був сценарій вимушеного об’єд-
нання з Румунією. Добровільне об’єднання вимагає часу, вихо-
вання населення. Для неповернення в систему, підконтрольну 
Москві, Молдова повинна здійснити стрімкий процес, заснований 
на політичному рішенні. Це буде підтримано референдумом з 
роз’ясненням про вимушене об’єднання з Румунією» [8]. 

Таким чином, вважає Бесеску, буде забезпечена альтернатива 
тривалого і клопітного процесу європейської інтеграції Молдови. 

Бесеску пояснив, що громадяни Республіки Молдова повинні 
розуміти різницю між підписанням Угоди про асоціацію з ЄС і 
європейською інтеграцією, а політики прирівнюють ці два 
поняття. «Республіка Молдова підписала Угоду про вільну тор-
гівлю з Європейським союзом, але хочу вам озвучити цифри або, 
краще, роки, щоб ви правильно розуміли ситуацію, а не слухали 
пропаганду політиків. Наприклад, Румунія підписала Угоду про 
вільну торгівлю в 1993 році, а в Євросоюз вступила в 2007 році. 14 
років!», – заявив Траян Бесеску в рамках прес-конференції в 
Кишиневі. «Хто подає ілюзії, що підписання Угоди про вільну 
торгівлю прирівнюється до гарантованої європейської перспек-
тиви, або не розуміє, про що говорить, або розуміє, але не вважає 
за необхідне називати речі своїми іменами. Тому, на мою думку, 
враховуючи ситуацію в регіоні, у Республіки Молдова мають бути 
альтернативи», – додав Бесеску. Він зазначив: «Я завжди був 
уніоністом і думаю, що румуни можуть жити в єдиній державі, а 
сьогоднішні часи, погрози на адресу безпеки для держав регіону, 
неважливо, як вони називаються: будь то Румунія, Республіка 
Молдова або Україна, є ризиками, які потрібно враховувати» [4].  

У зв’язку з такими заявами 2 лютого в Гагаузії відбувся 
референдум. Жителі цієї автономії на півдні Молдови висловили 
своє ставлення до зовнішньополітичного курсу країни, а також з 
питання про майбутнє Гагаузії в тому разі, якщо Молдовія втра-
тить свій суверенітет. В автономії проживає лише п’ять відсотків 



 

 371

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

населення Молдовії. В основному це гагаузи – православний народ 
тюркського походження, що говорить тут, як правило, російською. 
І це незважаючи на те, що гагаузька є однією з трьох офіційних 
мов автономії. 

На дільниці для голосування прийшло понад 70 відсотків 
жителів Гагаузії – майже 71 тисяча осіб. Таку активність 
керівництво автономії вважає безпрецедентною. За інформацією 
Центрвиборчкому Гагаузії у всіх населених пунктах явка 
перевищила 50 відсотків. У деяких селах і містах, наприклад, у 
Чадир-Лунга, в плебісциті взяли участь майже 80 відсотків 
дорослого населення. 

У ЦВК Молдови таким цифрам не вірять. Досвід показує, що 
в тому ж Чадир-Лунга на виборах зазвичай голосують не більше 35 
відсотків жителів.  

За даними гагаузького Центрвиборчкому учасники рефе-
рендуму виявилися на подив одностайними у своїх переконаннях. 
За автоматичну незалежність Гагаузії в разі втрати Молдовою 
суверенітету проголосувало майже 99 відсотків виборців. Це понад 
68 тисяч осіб. А курс Молдови на вступ до Митного союзу у складі 
Білорусі, Казахстану та Росії підтримали понад 98 відсотків 
виборців. І тільки 2,77 відсотка (близько двох тисяч осіб) висло-
вилися на підтримку вступу Молдови до Європейського Союзу. 

Лідер опозиційної і проросійської Партії соціалістів Ігор 
Додон не сумнівається, що результати нових референдумів будуть 
подібні гагаузькому.12 червня 2014 р. під час візиту до Кишинева 
голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу лідер правлячої 
Ліберально-демократичної партії Молдови Влад Філат заявив, що 
напруженість створюється під впливом Москви. Кремль, за його 
словами, намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. «Га-
гаузи, придністровці і прихильники найбільшої партії в країні – 
комуністів – виступають за євразійський вектор розвитку. І це 
може вилитися у збройний конфлікт», – не виключає він. 

Правлячі партії розкритикували гагаузьке керівництво за 
організацію плебісциту, а опозиційні партії – за його підтримку. 
Про це йдеться в поширеній 3 лютого 2015 р. заяві Коаліції 
проєвропейського уряду, яка об’єднує Ліберальну, Ліберально-
демократичну і Демократичну партії. 
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«Процес інтеграції в ЄС принесе користь усім нашим грома-
дянам незалежно від їх географічного положення або їхньої 
етнічної належності», – впевнені автори документа. Як би там не 
було, але референдум про зовнішньополітичний курс країни має 
лише консультативний характер і спрямований на інформування 
влади про настрої громадян. 

Напередодні плебісциту один з його організаторів, депутат 
Народних зборів Гагаузії Іван Бургуджі, запропонував європейцям 
звернути увагу на регіон і інвестувати в його соціально-економічні 
проекти. «А потім проведемо ще один референдум і подивимося, 
скільки людей висловиться за вступ Молдови в Євросоюз», – 
заявив він в інтерв’ю DW [9].  

22 березня 2015 р. відбулися вибори башкана Гагаузії. 
Перемогу у 51,11% здобула проросійська кандидатка Ірина Влах. 

Перед виборами кандидатуру Влах відкрито підтримали в 
Москві. Вона провела зустріч з головою Держдуми Сергієм 
Наришкіним і спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко, в 
ході якої російські представники говорили про важливість спів-
праці Росії і Гагаузії. 

Ірина Влах у своїй передвиборчій програмі виступала за 
євразійський вектор розвитку автономії і користувалася підтрим-
кою партії соціалістів. Дотепер Влах була депутатом парламенту 
Молдови. Згідно із законодавством башкан гагаузької автономії 
стає членом уряду Молдови. 

Перемога на виборах у Гагаузії сепаратистів, які мріють про 
світле майбутнє «разом з Росією», загрожує Молдові дестабілі-
зацією, оскільки Росія вже встигла заслати туди своїх «пішаків», – 
пише французька газета «Libération» [10].  

Мер Кишинева закликав «румун по обом берегам Прута» до 
об’єднання, щоб не допустити повторення в Молдові українського 
сценарію. Коментуючи вибори глави Гагаузії, кишинівський мер 
заявив: «вдруге за останні місяці чітко видно, що у виборах у 
країні бере участь не тільки Молдова, але і Росія, а точніше – 
Кремль». «Саме Кремль є тим, хто виграє вибори в Молдові. 
Доказом цьому є одна з парламентських фракцій (Партія соціа-

                                                 
 Вища посадова особа в Гагаузії. 
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лістів, що володіє 25 мандатами з 101), а тепер ще й обраний 
минулої неділі башкан Гагаузії – Ірина Влах». У зв’язку з цим він 
звернувся із закликом до співробітників мерії «організувати і 
провести заходи, присвячені 97-й річниці об’єднання Бессарабії та 
Румунії 27 березня. За його словами, «так само, як земля чекає 
сонця, щоб зігрітися і дозволити зійти урожаю, так і народ чекає 
справжнього національного руху, який направив би народ на 
вірний шлях і виправив несправедливість 1812 року (тоді 
внаслідок перемоги над Османською імперією до Росії відійшла 
Бессарабія) і 1940 року (введення Радянських військ і утворення 
Молдавської РСР). Тільки тоді можна уникнути повторення подій, 
як в Україні» [11].  

Уже не перший раз Москва намагається перешкодити 
Кишиневу зблизитися із Заходом. При цьому Кремль використовує 
економічну і політичну зброю, щедро підкріплену пропагандою. 
Росія так чи інакше контролює майже дві третини телевізійних 
каналів країни. Всі вони поширюють ті самі антиєвропейські 
повідомлення. Президент Молдови Ніколає Тімофті навіть був 
змушений звернутися до свого румунського колеги Клауса Йохан-
ніса з проханням допомогти Молдові боротися з російською про-
пагандою за допомогою нових теле- і радіоканалів румунською 
мовою. «Існує проект Великої Гагаузії, яка може поширитися на 
інші регіони Молдови і навіть на сусідню Україну», – вважає 
молдовський політолог Корнел Чуря. 

Колишня радянська республіка Молдавія не вперше стика-
ється з подібними проблемами. Побоюючись можливого об’єднан-
ня Молдови з сусідньою Румунією, Росія спровокувала в 1992 році 
виникнення сепаратистського руху в Придністров’ї – «вузькій 
смузі землі», де проживає російськомовне населення. Згодом 
Придністров’я оголосило про свою незалежність. Після війни, яка 
забрала життя 1000 осіб, Придністров’я стало тіньовою республі-
кою, яку не визнає навіть Росія. Проте там розташована російська 
військова база. «Російські війська Придністров’я тут для того, щоб 
перешкодити Молдові повернутися на Захід», – заявив Філіп Брідлав. 
«Якщо подивитися уважніше, ця забута війна 1992 р. була свого роду 
генеральною репетицією того, що зараз відбувається на Сході 
України», – розвинув цю думку один з кишинівських дипломатів. 
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Політичний аналітик Оазу Нантой також вважає ситуацію 
небезпечною. «Відомо, що в період, коли Бессарабія була у складі 
Румунії, гагаузи дуже добре були інтегровані в суспільство. Те, що 
відбувається зараз в Гагаузії, є наслідком політики русифікації та 
експансії Росії. Виникає питання, чи потрібна була автономія 
Гагаузії в умовах, коли там говорять російською мовою, освіта 
ведеться російською, а підручників рідною мовою не існує. Все це 
було продумано давно в Москві», – вважає Нантой [12].  

Складний етнічний склад Молдови дозволяє Кремлю 
впливати на неї і за необхідності дестабілізувати її. Проблеми не 
обмежуються Придністров’ям та Гагаузією. В квітні 2014 р. 
проросійські депутати молдовського парламенту надали автоно-
мію регіону Тараклія, що на півдні країни. Тут у двох містах та 
кількох селах проживає 50 тисяч людей. Більшість з них – болгари. 
Депутат від Комуністичної партії Молдови Олена Бондаренко 
стала автором законопроекту про автономію Тараклії. Вона 
запевняє, що в регіоні потрібно «зберегти болгарську культуру» і 
тому йому потрібна певна самостійність. 

«З одного боку, ідея проекту непогана. Але його мета – 
автономія. І це може спричинити появу нового нестабільного 
регіону», – пояснив проєвропейський депутат Валеріу Мунтяну. 

На Заході називають Молдову успішним прикладом інтеграції 
з ЄС, поки в інших учасників програми Східного партнерства 
виникають труднощі. Так, Україна зіткнулася з російською 
військовою агресією, а в Грузії до влади прийшов уряд, який почав 
вагатися щодо продовження європейського курсу. 

Попри всі успіхи у 2015 р. владу Молдови сколихнули коруп-
ційні скандали. Більше того, з початку року Молдова переживає 
безпрецедентну фінансову кризу. Молдовський лей упав по 
відношенню до євро на 20%. Однією з причин дослідники нази-
вають щонайменше дивне вирішення кількох молдавських банків 
перевести майже 1 млрд доларів, що становить одну п’яту частину 
ВВП, в Росію. Зараз з цього питання ведеться розслідування, проте 
надія на повернення грошей слабка.  

Румунія, яка є головним захисником Молдови в Європі, закл-
кає сусіда посилити боротьбу з корупцією. Бухарест став прикла-
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дом для всього регіону, оскільки його зусилля щодо боротьби з 
корупцією «приносять плоди». У Румунії були засуджені десятки 
колишніх міністрів. Однак Молдові досвід Румунії може не 
знадобитися. «Як ви хочете, щоб наші олігархи підтримували 
боротьбу з корупцією і Європу, коли вони бачать, що відбувається 
в Румунії, де багато бізнесменів опинилися за ґратами?», – гово-
рить політолог Корнел Чуря. Саме тому багато олігархів Молдови 
дивляться в бік Москви. 

Незважаючи на ці загрози і виклики, яких після виборів для 
євроінтеграції Молдови стало більше, президент Ніколає Тімофті 
заявив у зверненні до громадян, що європейський фундамент, на 
який встає країна, вже створений. Молдові необхідно наслідувати 
приклад України, де внаслідок виборів створені проєвропейський 
парламент і уряд. Якщо так не станеться, Молдова виявиться «на 
безлюдному острові між двома проєвропейськими сусідами – 
Румунією та Україною». І, як сказав глава держави, зусиллями 
ряду політичних сил повернеться «в каламутне і злиденне минуле, 
від якого ми позбулися з великими труднощами і з величезними 
людськими жертвами» [13]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджується інституційна спроможність 

громадських об'єднань в Україні. Проаналізовано законодавство 
України щодо взаємодії громадських об'єднань та держави в 
контексті правової інституціоналізації громадських інсти-
тутів. Зібрано фактичні, статистичні та аналітичні дані щодо 
практики функціонування громадських об'єднань в Україні. 
Виокремлено об’єктивні (зовнішні) та суб’єктивні (внутрішні) 
причини низького рівня інституційної спроможності громад-
ських об'єднань в Україні. 

Ключові слова: інституційна спроможність, громадські 
об'єднання, політична інституціоналізація, правова інституціо-
налізація, взаємодія держави та громадських об'єднань. 
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Petrenko K. Features of institutional capacity of NGOs in 
Ukraine.  

This article explores the institutional capacity of NGOs in 
Ukraine. The legislation of Ukraine on cooperation of NGOs and state 
in the context of the legal institutionalization of public institutions has 
been analyzed. The factual, statistical and analytical data on the 
practical activity of NGOs in Ukraine have been collected. The 
objective (external) and subjective (internal) reasons for the low level 
of institutional capacity of NGOs in Ukraine were determined. 

Keywords: institutional capacity, NGOs, political institutio-
nalization, legal institutionalization, NGOs and state interaction in 
Ukraine. 

 
Інституційна спроможність громадських об'єднань (далі ГО) є 

результатом їх взаємодії з державою, яка проявляється у здатності 
громадських організацій виконувати покладені на них функції 
(наприклад, надавати соціальні послуги) у визначених державою 
нормативних рамках. Відтак, у статті ставиться за мету про-
аналізувати особливості правової та політичної інституціоналізації 
ГО в Україні, що безпосередньо визначає рівень їх інституційної 
спроможності. 

Концепція інституційної спроможності по-різному описана у 
працях науковців. Деякі автори визначають її як внесення, процес; 
інші – як результат (П.Морган), інституційну якість (Ф.Фукуяма), 
властивість управління (Е.Гріндел), організаційну характеристику 
(А.Толобем), фактор, що розкриває можливості індивідуальності 
(А.Сен). Термін «інституційна спроможність» вживають і як 
синонім якісного управління, організованості, ефективності.  

У вітчизняній науці явище інституційної спроможності 
громадських об'єднань ще недостатньо досліджено. Однак засади 
інституційної теорії, яка лежить в основі концепції інституційної 
спроможності, досліджено в працях В. Андрусіва, О. Ковальової, 
О. Півторак, Б. Радченка, О. Рибій, О. Скрипнюка, О. Стойко, 
Ю. Ткачук, Л. Усаченко, А. Француза та ін. Новий інститу-
ціоналізм став об’єктом дослідження українських мовознавців:  
О. Іващенко [8], яка досліджує місце нового інституціоналізму в 
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економічній соціології; С. Макеєва [11], що розглядає класичну 
соціологічну спадщину в контексті соціальних інститутів та під-

ходи до інститутів у неоінституціоналізмі; Ю. Чернецького [21], 
який вивчає роль інституціоналізму в розвитку соціологічної 
теорії. Поняття політичного інституту активно використовують у 
своїх працях Є. Головаха та Н. Паніна [4], досліджуючи станов-
лення нових соціальних інститутів в українському суспільстві; 
М. Кармазіна [10] при вивченні інституту президентства. Процес 
інституціоналізації саме ГО досліджують у своїх працях  
Г. Зеленько, В. Зимогляд, О. Корнієвський, Н. Нижник, М. Пала-
марчук, М. Панов тощо. 

Принципи взаємодії ГО з органами державної влади як персо-
ніфікованими суб’єктами держави визначаються законодавством 
України. Взаємодія з владою може стати істотною підтримкою 
діяльності та розвитку ГО, або, навпаки, гальмувати їх роботу та 
створювати додаткові перешкоди. В Україні ці аспекти визначені 
Законом України «Про громадські об’єднання», де прописані 
інструменти взаємодії органів державної влади та ГО, а саме: 
консультації з громадськістю, створення спільних органів і робочих 
груп, участь у громадських слуханнях; доступ до публічної інфор-
мації шляхом подання інформаційних запитів; подання пропозицій 
та звернень до депутатів та державних органів; участь у конкурсах 
соціальних проектів [15, с. 29-30]. 

Основні аспекти взаємодії між органами державної влади та ГО 
на законодавчому рівні регулюються Постановою від 3 листопада 
2010 р. N 996 Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [16], 
в якій прописані правила підготовки та проведення консультацій 
між органами виконавчої влади та громадськістю щодо реалізації 
положень державної політики. Законодавством регламентовано і 
процес публічного громадського обговорення шляхом електронних 
консультацій з громадськістю. Для цього використовується сайт 
уряду «Громадянське суспільство і влада» [5] та офіційні сайти 
органів виконавчої влади.  

Зважаючи на те, що Україна в 2014 р. підписала та ратифі-
кувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, необхідно взяти 
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до уваги, що цей документ у розділі VII «Інституційні загальні та 
прикінцеві положення» (ст. 469-470) передбачає створення 
Платформи громадянського суспільства [19]. Вона складається з 
представників громадянського суспільства України, з однієї 
сторони, і членів Європейського економічного і соціального комі-
тету (ЄЕСК), з іншої сторони [17]. 

Загалом огляд вітчизняних нормативно-правових актів 
стосовно взаємодії ГО з органами державної влади дає підстави 
стверджувати про наявність очевидних позитивних тенденцій 
вдосконалення законодавства. Це можна простежити на прикладі 
Закону України «Про громадські об’єднання», при розробці якого 
були враховані європейські стандарти щодо основ урегулювання 
діяльності неурядових організацій, зокрема європейський досвід 
розвитку громадянського суспільства. У доповіді Національного 
інституту стратегічних досліджень «Про стан розвитку громадян-
ського суспільства в Україні» [1], яка містить докладний аналіз 
переваг нового закону над попереднім Законом України «Про 
об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р., було відзначено 
суттєве наближення українського законодавства до європейських 
критеріїв нормотворчості в цій сфері. Підтвердженням цього є 
висновок, зроблений фахівцями Державної реєстраційної служби 
України: «Із впровадженням Законом нових процедур утворення 
громадських об’єднань суттєво збільшилась кількість новоутво-
рених громадських об’єднань» [12]. 

Незважаючи на позитивні зміни в законодавстві, які були 
введені Законом України «Про громадські об’єднання», існує 
низка проблем у правовому регулюванні громадських об’єднань та 
практики їх взаємодії з державою. Так, за висновками експертів, 
незадовільним слід визнати виконання вимог законодавства щодо 
забезпечення консультацій з громадськістю, оскільки спостері-
гається фрагментарне і вибіркове їх застосування або навіть ігно-
рування. Відтак, імплементація всіх норм, процедурних вимог є 
недостатньою. Слід вказати й на те, що органи державної влади й 
дотепер переважно звужують взаємодію із громадськістю до 
комунікації та популяризації нормативних можливостей, інформа-
ційного висвітлення двосторонніх відносин, меншою мірою – 
сприяють реальній взаємодії [1]. 
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Можна навести авторитетну думку авторського колективу 
вітчизняних дослідників правових механізмів взаємодії держави і 
громадянського суспільства, які дають оцінку діяльності 
української влади: «Представники української влади, не до кінця 
усвідомлюючи еволюційний та комплексний характер процесів 
суспільно-політичних перетворень, намагаються штучно побу-
дувати громадянське суспільство «згори», ілюстрацією чого може 
слугувати низка нормативно-правових актів, ухвалених з метою 
«пришвидшення» формування громадянського суспільства в 
Україні (зокрема, Укази Президента «Про Стратегію державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
та першочергові заходи щодо її реалізації» від 24 березня 2012 
року та «Про питання сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні» від 25 січня 2012 р. тощо) [14, с. 15].  

Для дослідження інституціоналізації ГО в Україні, крім 
аналізу законодавчої бази (правової інституціоналізації), потрібно 
дослідити практику функціонування ГО (політичну інституціо-
налізацію) на основі рейтингових оцінок розвитку громадського 
суспільства в Україні, наданих міжнародними та вітчизняними 
аналітичними і статистичними організаціями.  

Кількісні показники створених ГО в Україні та експертні 
оцінки свідчать про позитивну тенденцію інституційного роз-
витку громадянського суспільства. Тим не менш, спостерігається 
низька суспільна активність наявних ГО і, як наслідок, їх слабкий 
вплив на державну політику. Водночас результати дослідження 
Nations in Transit міжнародної неурядової організації Freedom 
House свідчать про поліпшення показника якості громадянського 
суспільства України: з 3,00 у 2005 р. до 2,5 у 2014 р.. Протягом 
2006-2013 рр. цей показник не змінювався і залишався 2,75, що є 
кращим, ніж у багатьох пострадянських країнах. Аналогічний 
показник за 2014 р. у Росії складає 5,75, у Білорусі – 6,5, в Мол-
дові – 3,25, а в Польщі – 1,5 [22].  

У 2012 р. експерти Freedom House, оцінюючи стан демократії 
України у своєму звіті «Б’ючи на сполох – раунд 2: на захист 
демократії в Україні», зазначали: «У той час, як ситуація в 
більшості галузях, які ми оцінювали минулого року, погіршилася, 
громадянське суспільство виглядає більш активним і менш пригні-
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ченим, ніж рік тому» [3]. З того часу ситуація покращилася через 
ще більшу активізацію громадського сектору під час та після Рево-
люції Гідності. У 2014 р. за напрямом «Громадянське суспільство» 
Україна продовжила демонструвати розвиток порівняно з іншими 
напрямами і відповідно отримала найкращу оцінку (за шкалою від 
7 балів – «найгірша», до 1 бала – «найкраща»). Згідно з Nations in 
Transit, рейтинги інших напрямів дослідження України виглядають 
менш успішними (рис. 1) [22].  

 

 
 
 

Рис. 1. Рейтинг розвитку демократії в Україні у 2012-2014 рр. 
 

 

Примітка. Гістограма складена автором за даними Nations in 
Transit 2014. 

 
Ще одним авторитетним рейтингом стану розвитку грома-

дянського суспільства серед впливових міжнародних організацій, 
які щорічно готують відповідні експертні звіти, вважається 
дослідження Індексу сталості неурядових організацій Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID NGO Sustainability Index). 
Цей рейтинг базується на шкалі від 1 до 7, де 1 показує його 
розвинутий рівень, а 7 відповідає низькому рівню. Бали від 1 до 2 
характеризують сталість розвитку громадянського суспільства, 
бали від 3 до 5 – розбудову сталості, а бали 6 та 7 – зародження 
сталості [40]. У 2013 р. стан розвитку громадянського суспільства 
в Україні оцінено в 3,4 бали. Загальний рівень цього показника іс-
тотно не змінився і залишився таким, яким був у 2012 р. У 2014 р. 
цей показник склав для України 3,3 бали [23].  
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Рис. 2. Сталий розвиток ОГС в Україні.  
 

Примітка. Складено автором за даними Індексу сталості НУО в 
Україні у 2013 р. 

 
Хоча індекс істотно не змінився, відбулись позитивні зрушення 

в правовому середовищі, фінансовій життєздатності, громадському 
представництві та ставленні до органів державної влади з боку 
громадськості. У 2013 р. позитивним зрушенням стало те, що 
набули чинності нові закони, які регулюють діяльність ГО, благо-
дійних організацій і фондів. У звіті Індексу сталості неурядових 
організацій в Україні зазначалося, що: «органи влади збільшили 
підтримку органів громадського суспільства, які поліпшили свої 
навички фінансового управління, долучилися до кампаній грома-
дянського представництва на місцевому та національному рівнях і 
відіграли ключову роль в організації протестів у кінці 2013 р.» [9]. 
Окрім того, підвищився рівень висвітлення діяльності громадських 
інститутів у ЗМІ. 

Сталість розвитку організацій громадянського суспільства 
України оцінено за сімома критеріями, з яких видно, що найслаб-
шими сторонами НУО є фінансова життєздатність (4,2 бали), та 
ставлення з боку громадськості (3,4 балів), а найсильнішими – 
кампанія громадського представництва (2,2 бали) та надання 
послуг (3,2 бали) [23]. Дані подано в табл. 1.  
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Таблиця 1.  
Сталість розвитку організацій  

громадянського суспільства України у 2013 р. 
 

Критерії Бали від 1 до 7 
Сталий розвиток ОГС 3,3 
Правове середовище 3,4 
Організаційна спроможність 3,3 
Фінансова життєздатність 4,2 
Кампанія громадського представництва 2,2 
Надання послуг 3,2 
Інфраструктура 3,4 
Ставлення з боку громадськості 3,4 

 
Примітка. Укладено автором за даними 2014 CSO Sustainability 

Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. 
 
За даними 2013-2014 рр. CSO Sustainability Index, індекс зріс у 

Латвії, Словенії, Сербії, Білорусі, Грузії та Молдові. А в Угорщині, 
Словаччині, Македонії, Румунії та Узбекистані спостерігалось 
погіршення показників індексу. В Україні, ще починаючи з 2001 р., 
можна щорічно спостерігати зростання індексу на 0,1. На етапі 
консолідації перебувають Польща та Литва, на початковому етапі – 
Білорусь. На етапі розбудови сталості – Грузія та Росія. За оцінкою 
зарубіжних експертів, Україна перебуває на етапі сталості (інститу-
ціоналізації демократії) і в найближчому майбутньому може 
наблизитися до консолідації з показником 3,3 [23].  

Експерти Національного інституту стратегічних досліджень 
констатують, що сьогодні існує велика кількість фіктивних органі-
зацій, які існують тільки на папері й фактично не діють. В 
аналітичні доповіді НІСД «Про стан розвитку громадянського 
суспільства в Україні» зазначено: «Відомі непоодинокі випадки, 
коли ОГС створюються під конкретний проект, а після його реалі-
зації стають «фантомними» утвореннями» [2]. Згідно із даними 
ЄДРУО України, окремі ОГС очолюють особи, які вже кілька 
років тому пішли з життя, або ж об’єднання відсутні за своїм 
місцем реєстрації. Ще одна проблема громадських об’єднань 
полягає в тому, що поширилася практика заснування цих 
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організацій державними службовцями для застосування корупцій-
них схем. І тому сьогодні ГО є тим інститутом, який не викликає 
довіри у суспільства. За даними соціологічного опитування, 
проведеного Центром Разумкова у вересні-жовтні 2013 р., лише 
5,8% українців повністю довіряли громадським організаціям і 
14,9% – повністю не довіряли їм (це майже втричі більше) [20]. 
Хоча ГО є менш корумпованою сферою, ніж державна влада, 
політика та економіка, все ж 15,8% людей вважає, що і в таких 
організаціях все охоплено корупцією (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Опитування населення щодо поширеності корупції в громад-
ських організаціях у 2013 році. 

 
Примітка. Складено автором за даними Центру Разумкова. 
 
Експерти зазначають: «Деяким можновладцям вдається 

поєднувати основну роботу із керівництвом різних ГО (до шести), 
змушує ставити питання про доцільність і ефективність такої 
практики; ціла низка організацій із схожими назвами використову-
ється з метою застосування авторської монополії на окрему галузь 
та обмеження створення організацій конкурентів» [1]. За даними 
ТЦК, частка активних ГО, які постійно діють (тобто працюють не 
менше двох років, мають досвід виконання двох і більше проектів 
та є відомими у своєму регіоні), становить лише 8 – 9% від їх 
загальної кількості [18, с. 35].  
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Дослідження ТЦК 2014 р. надали інформацію про причини 
недостатньої співпраці між громадськими організаціями і орга-
нами державної влади. Так, протягом 2005 – 2013 рр. найбільша 
кількість опитаних організацій називає такі причини недостатньої 
співпраці між владою та ГО на загальнонаціональному рівні: 

1) нерозуміння корисності такої співпраці з боку держави 
(67%); 

2) недостатня інформованість владних структур про 
діяльність ГО (39%); 

3) небажання співпрацювати з боку владних структур (43%); 
4) недостатній професіоналізм ГО (29%); 
5) нерозуміння корисності такої співпраці з боку ГО (11%); 
6) небажання співпрацювати з боку ГО (8%) [18, с. 36]. 
Отже, ефективна взаємодія ГО та органів державної влади 

залежить від створення інституційних і процедурних можливостей 
для їх повноцінної діяльності. Прозорість стосунків між органами 
державної влади та громадськими організаціями повинна будува-
тись на довірі громадськості до державних органів внаслідок 
зменшення корупції, ефективного використання коштів, державної 
фінансової підтримки ГО, закріплення в національному законо-
давстві європейських принципів та стандартів взаємодії органів 
державної влади з ГО, а також забезпечення уніфікації та стандар-
тизації правил і процедур відносин органів влади з громадянами. 

У ході аналізу правової та політичної інституціоналізації ГО в 
Україні очевидною стає низка проблем та недосконалостей функціо-
нування ГО, зокрема його взаємодії з державною владою. Ці 
проблеми уповільнюють процес інституціоналізації ГО, зменшуючи 
їх інституційну спроможність. Існують об’єктивні (зовнішні) та 
суб’єктивні (внутрішні) причини низької інституційної спромож-
ності ГО об’єднань в Україні. 

Внутрішніми (суб’єктивними) причинами низького рівня 
інституційної спроможності ГО в Україні слід вважати недоліки, 
притаманні самим ГО та представникам громадянського сус-
пільства. До них можна віднести: високу залежність від міжна-
родних грантів «грантоїдство»; патерналізм; корумпованість ГО; 
низьку політичну культуру населення; створення фіктивних ГО; 
популізм; низький індекс організаційної спроможності ГО. 
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Зовнішніми (об’єктивними) причинами повільного темпу 
інституціоналізації та низької інституційної спроможності ГО в 
Україні є процеси в суспільстві та державі, які опосередковано 
або прямо впливають на діяльність ГО. До них віднесено: низьку 
активність виконавчих органів з питань надання підтримки; 
політичний абсентеїзм в суспільстві; корупцію в державних 
установах; патерналізм з боку державних органів. Наслідком 
зазначених проблем, а також окремим недоліком, який заважає 
подальшому розвитку інституційної спроможності ГО в Україні, 
є невідповідність правової та політичної інституціоналізації, 
тобто розвитку законодавства та практики функціонування 
громадських інститутів.  

 
_______________________________ 

 
1. Аналітична доповідь "Про стан розвитку громадянського 

суспільства в Україні" [Електронний ресурс] / Національний інститут 
стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/ 
File/2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf 

2. Аналітична доповідь "Про стан розвитку громадянського 
суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості" 
[Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – 
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/grom_susp-
bdf01.pdf 

3. Б’ючи на сполох – раунд 2: на захист демократії в Україні 
[Продовження звіту Freedom House у 2012 році] [Електронний ресурс] / 
Freedom House. – Режим доступу: https://freedomhouse.org/sites/default/ 
files/Ukraine%202012 %20Ukrainian%20FINAL.pdf  

4. Головаха Є., Паніна Н. Пострадянська деінституціоналізація й 
становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві /  
Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – 
№4. – С. 5–22. 

5. Громадянське суспільство і влада [Електронний ресурс] : [Веб– 
сайт]. – Електронні дані. – Київ : Департамент інформації та комунікацій з 
громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, 2007 – 2015. – 
Режим доступу: http://civic.kmu.gov.ua (дата звернення 21.03.2014) – Реєстр 
громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади. 

6. Зеленько Г.І. «Політична матриця» громадянського суспільства на 
прикладі України та країн Вишеградської групи : [монографія] / Г.І. Зе-
ленько. – К.: Знання України, 2007. – 336 с. 



 

 387

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

7. Зимогляд В. Я. Інституціоналізація громадянського суспільства в 
Україні як політична проблема [Текст] / В. Я. Зимогляд // Вісник 
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 
2012. – 2012. №1(11). – С. 234– 242. 

8. Іващенко О. Новий інституціоналізм в економічній соціології: 
теоретичні підвалини дослідницьких можливостей // О. Іващенко / 
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №1. – С. 60–70. 

9. Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства в 
Україні в 2013 р. (17 видання – червень 2014 р.) [Електронний ресурс] / 
USAID. – Режим доступу: http://ccc– tck.org.ua/storage/books/2013_ 
ukraine_ukr.pdf  

10. Кармазіна М. Інститут президентства: походження та сутність фено-
мена // М. Карамзіна / Політичний менеджмент. – 2004. – № 3. – С. 36–50. 

11.  Макеєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні 
підходи до вивчення // C.Макеєв / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 
2003. – № 4. – С. 5–20. 

12. Підсумки діяльності Державної реєстраційної служби України за 
2013 рік та основні завдання на 2014 рік [Електронний ресурс] / Державна 
реєстраційна служба. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/12372 

13. Показники розвитку громадянського суспільства в Україні / О. Ю. 
Вінніков, А. О. Красносільська, М. В. Лациба ; Укр. незалеж. центр політ. 
дослідж. – К. : Агентство “Україна”, 2012. – 80 с. 

14. Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в 
Україні: історичний досвід і виклики сучасності : наукова записка / 
[Горбатенко В.П. (кер. авт. кол.), Кресіна І.О., Кукуруз О.В., Тимощук В.П., 
Стрельцова О.В., Матвійчук Л.О.]. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України, 2013. – 82 с. 

15. Про громадські об'єднання : Закон України від 22 липня 2012 року 
№ 5026-VI // ВВР України. – 2013. – № 1. – ст. 1. 

16. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 року № 996 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим 
доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF 

17. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони : Закон України від 
16.09.2014 № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – 
№ 40. – 2021 с. 

18. Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства 
України 2002 – 2013 роки: Звіт за даними дослідження / Упоряд.: Любов 
Паливода – K.: [БФ «Творчий центр ТЦК»], 2014. – 88 с. 



0  

 388 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

19. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомої енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони від 16.09.2014 [Електронний ресурс]. 
Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678 – VII від 16.09.2014. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011 

20. Умови, шляхи і засоби запобігання корупції в діяльності неурядових 
організацій України (26 листопада 2013 р.) [Електронний ресурс] / Центр 
Разумкова. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/files/ 
category_journal/Corupt_2013_nn2_embd.pdf 

21. Чернецький Ю. Сучасний інституціоналізм як напрям 
соціологічного теоретизування // Ю. Чернецький / Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. – 2003. – №3. – С. 33–45. 

22. Nations in Transit 2014: Eurasia’s Rupture with Democracy [Electronic 
resource] : [Web-site]. – Electronic datas. – Freedom House, 2015. – Mode of 
access: World Wide Web: https://freedomhouse.org/report/nations- transit/nations-
transit-2014#.VQ7UGce0PjQ (viewed on 11.02.2015) – Nations in Transit 2014. 

23. The 2014 CSO Sustainbility Index for Central and Eastern Europe and 
Eurasia [Electronic resource] : [Web– site]. – Electronic datas. – USAID, 2015. – 
Mode of access: World Wide Web: https://www.usaid.gov/sites/ 
default/files/documents/1863/CSOSI – Report – FINAL – 7 – 2 – 15.pdf (viewed 
on 18.10.2014) – The 2014 CSO Sustainbility Index for Central and Eastern 
Europe and Eurasia. 

 
 

 
 



 

 389

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 

Бабка Володимир Леонідович – аспірант кафедри історії 
України та політології Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Білошицький Сергій Володимирович – доктор політичних 
наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Бушанський Валентин Вікторович – доктор політичних 
наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Ковалевський Владислав Олегович – кандидат політичних 
наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Кривицька Олена Віталіївна – кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Кулик Володимир Михайлович – доктор політичних наук, 
головний науковий співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса 

Лісничук Олесь Володимирович – кандидат політичних 
наук, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Лобода Тетяна Михайлівна – кандидат історичних наук, 
науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Луцишин Галина Іванівна – доктор політичних наук, 
доцент, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин 
Національного університету  «Львівська політехніка» 

Ляшенко Тетятна Михайлівна – доктор політичних наук, 
провідний науковий співробітник Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф.Кураса 

Макаренко Наталія Юріївна – кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник Інституту політичних і етнона-
ціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 



0  

 390 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна – кандидат 
філософських наук, професор, заст. зав. кафедри суспільних наук 
Університету економіки та права «КРОК» 

Місержи Світлана Дмитрівна – кандидат політичних наук, 
доцент кафедри філософії та соціології Національного медичного 
університету ім. О. О. Богомольця 

Набок Світлана Валеріївна – кандидат історичних наук, 
молодший науковий співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Ніколаєць Юрій Олексійович – доктор історичних наук, 
професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Опанасюк Валентина Володимирівна – кандидат політич-
них наук, доцент кафедри філософії, політології та інноваційних 
соціальних технологій Сумського державного університету 

Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор,  
заввідділу національних меншин Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Перегуда Євген Вікторович – доктор політичних наук,  
професор, зав. кафедри політичних наук Київського національного 
університету будівництва і архітектури 

Петренко Катерина Миколаївна – аспірантка Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, філософський 
факультет 

Поліщук Юрій Миколайович – доктор історичних наук, 
провідний науковий співробітник Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Полянська Вікторія Юріївна – кандидат політичних наук, 
доцент кафедри політології Дніпропетровського національного 
університету ім. О.Гончара 

Потапенко Ярослав Олександрович – доктор історичних 
наук, професор кафедри історії і культури України ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» 

Рафальський Ігор Олексійович – кандидат історичних наук, 
здобувач Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф.Кураса НАН України 



 

 391

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Римаренко Сергій Юрійович – доктор політичних наук, 
головний науковий співробітник Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Рудич Фелікс Михайлович – доктор філософських наук, 
професор, заввідділом теоретичних та прикладних проблем 
політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Ручка Анатолій Олександрович – доктор філософських 
наук, професор, Інститут соціології НАН України 

Рябчук Микола Юрійович – кандидат політичних наук, 
старший науковий співробітник Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України 

Свідлов Юрій Іванович – кандидат військової науки, доцент, 
начальник кадетського корпусу ім. І.Г. Харитоненка м. Суми 

Славіна Ольга Валеріївна – аспірант кафедри політології 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара 

Танчер Віктор Володимирович – доктор філософських наук, 
професор, Київський національний університет культури і 
мистецтв 



0  

 392 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4(78) 

Наукове видання 
 
 

 
 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень 
 ім. І.Ф. Кураса НАН України 

 
2015/4(78) (липень-серпень) 

 
 

 
 
 

 
Підписано до друку 07.10.2015 р. Формат 60х84/16. Папір офсет. 

Гарнітура Times. Ум. др. арк. 22,8 Обл.-вид. арк. 19,8 
Тираж 300 прим. Зам. № 1164 

 
 
 

Видавець Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф. Кураса НАН України; Президія НАН України 

01011, м. Київ, вул. Кутузова, 8 
Тел. (044) 285-65-61  

www.ipiend.gov.ua, e-mail: office@ipiend.gov.ua 
 
 

Виготовлювач ПП Лисенко М.М. 
16600, м. Ніжин Чернігівської області,  

вул. Шевченка, 20 
Тел.: (04631) 9-09-95; (067) 4412124 

E-mail: milanik@land.ru 
 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  

серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 

 

 


