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I. УКРАЇНА У ВІЙНІ 
 

Е.Лібанова, М. Дмитренко 
 

ЧОМУ САМЕ ДОНБАС СТАВ МІСЦЕМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАГЕДІЇ? 

ПОШУК НЕПОЛІТИЗОВАНОЇ ВІДПОВІДІ  
НА ПОЛІТИЧНЕ ПИТАННЯ 

 
Напередодні катастрофи 2014 року, що від’єднала значну 

частину території Донбасу від України, спричинила масову 
загибель людей і вимушене переселення принаймні 2 млн осіб, 
соціально-економічна ситуація в Донецькій та Луганській облас-
тях принципово не відрізнялася від загальноукраїнської. Більшість 
економічних параметрів регіону перевищували середні по країні, 
соціальні характеристики були гіршими, але все ж не передвіщали 
того, що сталося. 

Для запобігання повторенню – нехай і в іншому варіанті – цих 
подій, для мінімізації негативних наслідків і максимального 
використання нових перспектив необхідно визначити принаймні 
основні рушійні сили і з’ясувати глибинні причини того, що 
сталося. Минуло ще надто мало часу: рани не загоїлись і болять, 
про примирення нема і гадки, навіть воєнні дії все ще не вдається 
припинити остаточно. Тому аналіз неминуче віддзеркалюватиме 
політичні уподобання авторів, хоч би як академічний статус не 
вимагав повної об’єктивності і незаангажованості [1]. 

Ключові слова: конфлікт у Донбасі, сепаратизм, корупція, 
політичні ідентичності, запобігання сепаратистським настроям. 

E. Libanova, M. Dmytrenko. Why did Donbas become a place of 
the national tragedy? The search of non-politicized response to the 
political question. On the eve of the 2014 disaster, which separated the 
large part of Donbass from Ukraine, caused a massive loss of life and 
forced resettlement of at least 2 million people, the socio-economic 
situation in the Donetsk and Lugansk regions hadn’t been 
fundamentally different from the all-Ukrainian one. Most of the 
economic parameters of the region had exceeded the average ones of 
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the country, the social characteristics had been worse but still hadn’t 
foreshadowed what happened. 

To prevent recurrence to these events, to minimize the negative 
impacts and maximize the use of new perspectives, it is necessary to 
define at least the major driving forces and determine the underlying 
causes of what happened. It has been far too little time: wounds have 
not been healed and hurt, there’s no idea of reconciliation and even 
military action still cannot be stopped. Therefore, the analysis will 
inevitably reflect the authors’ political preferences; howsoever the 
academic status requires complete objectivity and impartiality.  

Keywords: conflict in the Donbass, separatism, corruption, 
political identity, prevention of separatism. 

 

Специфіка політичної ситуації в країні. Майже усі роки 
незалежності Україна намагалася «сидіти на двох стільцях», 
інтегруючись (чи імітуючи інтеграцію) в двох напрямах – Росії та 
країн СНД, з одного боку, та Європейського Союзу, з іншого, 
причому значна частина жителів різних регіонів підтримувала ці 
різні напрями інтеграції одночасно. Проте з середини 2000-х років 
влада почала декларувати свою прихильність Асоціації з ЄС і 
всіляко пропагувати її доцільність. Власне, саме незрозуміла і 
належним чином нероз’яснена населенню різка зміна зовнішньо-
політичного курсу і стала безпосереднім поштовхом протистояння. 

Безперечно, політична криза стала наслідком загальної непри-
миренності поглядів на подальший (такий, що далеко виходив за 
зовнішньополітичні межі) розвиток української державності. Це 
стосувалося не тільки протистояння владних структур та опози-
ційних партій, важливішим став розкол між чинною владою та 
найбільш активними верствами населення. Останньою краплею 
стала відмова В.Януковича від підписання Угоди про асоціацію 
України з Європейським Союзом восени 2013 р. 

Не можна ігнорувати і масове незадоволення діями влади у 
2012–2013 роках, зокрема, стрімке посилення авторитаризму: фак-
тичне підпорядкування Президентові виконавчої та судової гілок 
влади, контрольованість парламенту, абсолютизація ролі силових 
відомств, прокуратури, утиски бізнесу представників опозиційних 
сил та ослаблення їхніх фінансових можливостей тощо. Усе це не 
могло не руйнувати авторитету влади, яка перетворилася на 
символ корупції та зловживань.  
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Ціла низка державних інституцій працювала не стільки на 
користь усього суспільства, скільки на інтереси панівного 
прошарку суспільства. Відповідно, більшість населення щодалі, то 
сильніше відчувала незадоволення діями влади, а меншість, яка 
безпосередньо отримувала (або вважала, що отримує) зиск, 
навпаки, демонструвала підтримку. Одночасно політичне проти-
стояння супроводжувалось економічним, що віддзеркалювалось у 
новому перерозподілі власності, зокрема, завдяки пільгам та 
бюджетним дотаціям.  

Через нерівний розподіл доходів і багатства певні групи 
населення з високими доходами мали змогу спрямовувати певну їх 
частину на хабарі високопосадовцям і використовувати їхні 
можливості у власних економічних інтересах, що означало їх 
пряме втручання в політику і державне управління. Зрощування 
багатства з владою вочевидь не сприяло ані гармонійному роз-
витку суспільства, ані забезпеченню економічного зростання, 
оскільки давало преференції окремим складовим економіки за 
рахунок інших [2]. Таким чи іншим чином така несправедливість 
зумовлює різного роду конфлікти: політичні, економічні, 
соціальні, аж до військових, що, власне, і відбулося в Україні. 

Широко використовувалася демагогія для прикриття неспро-
можності політиків реально реформувати суспільство і економіку 
зокрема. Декларації далеко не завжди супроводжувалися 
реальними діями. Зокрема, розмови про євроінтеграцію, шлях до 
європейського цивілізаційного простору, підвищення соціальних 
стандартів, боротьбу з корупцією досить довго прикривали 
небажання владної еліти що-небудь радикально змінювати. Донині 
не знято напругу між центром і регіонами, конкуренцію між 
регіональними, політичними та фінансово-промисловими групами 
за вплив на прийняття рішень центром. Тривають нескінченні 
конфлікти серед політичної еліти, яка виявляє нездатність 
усвідомити розкол як внутрішню проблему суспільства й тяжіє до 
розуміння цих проблем як підступів зловмисників і конкурентів, 
яких потрібно виявити, а ще краще – знешкодити.  

Однак історія свідчить, що «полювання на відьом» у принципі 
неспроможне запобігти розколу, а тим паче його ліквідувати, а 
може хіба що змінити його форму чи перетворити на латентне.  
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А якщо врахувати боротьбу між різними фінансово-промисловими 
групами й кланами, центральною і регіональною елітами, фрак-
ціями і групами в парламенті, то стає очевидним, що політичним 
відносинам в Україні завжди був притаманний досить високий 
рівень конфліктності.  

Каталізатором суспільного збурення стала відмова від 
підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. 
Проте перші – студентські – виступи були абсолютно мирними і, 
можливо, без нічим не спровокованого побиття їх учасників 
подальші події розвивалися б інакше. Але сталося, як сталося.  
І саме дії влади безпосередньо спричинили збурення в суспільстві, 
яке вилилося в Майдан узимку 20132014 рр., згодом – у війну, із 
анексією Криму та повномасштабними військовими діями на 
Сході країни. 

Подальші події радикально змінили зовнішньополітичні 
орієнтації українців. Східний «вектор» інтеграції в 2014–2015 
роках просто впав – частка тих, хто не підтримує вступ до союзу 
Росії і Білорусі в західних областях зросла з 60% у 2013 році до 
89 в 2015, в центральних – з 32 до 71%, відповідно, в південних – 
з 21 до 44, у східних – з 18 до 45%, на Донбасі – з 9 до 31%. Але 
навіть неокупована частина Донбасу залишається єдиним регіо-
ном, де відносна більшість 41% підтримує вступ до цього союзу 
(в 2013 році таких було 74%). Водночас підтримка вступу до 
Європейського Союзу зросла в західних областях з 67% до 84%, в 
центральних – з 46 до 63%, в південних – з 41 до 44%, у східних – 
з 38 до 40%, на Донбасі – з 13 до 22%. Донбас і Схід України 
загалом є єдиним регіоном, де відносна більшість (42–43%) ще не 
підтримує цей вектор інтеграції України. 

Найбільш разючі зміни в 2014–2015 роках спостерігалися у 
ставленні українців до вступу в НАТО. Адже протягом усіх років 
незалежності (особливо в 2005–2013 роках) ставлення громадян 
більшості регіонів України до вступу нашої країни в НАТО було 
негативним. Останніми роками перед Майданом 2013–2014 років 
підтримка членства України в НАТО була на рівні 14–16%. 
Українці вважали позаблоковий статус найбільш ефективним для 
безпеки країни. Проте ця думка змінилася після подій у Криму та 
Донбасі. Підтримка перспективи вступу України до НАТО стрімко 
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зросла – з 15% в 2013 році до 43% у 2015, тоді як негативне 
ставлення впало з 55 до 35%. І тепер позитивне ставлення до 
членства в НАТО вперше переважає негативне.  

І хоча ставлення до членства України в НАТО демонструє 
регіональний поділ України (в західних областях баланс за вступ 
дорівнює +68%, в центральних – +11%, в східних – -18%, а на 
Донбасі – -42%), в усіх без винятку регіонах спостерігається 
помітне зростання частки прихильників вступу до НАТО  
(в південних областях – з 7 до 34%, в східних – з 12 до 32%, на 
Донбасі з 1 до 12%. 

Досягнення консенсусу, політичної злагоди в суспільстві, 
безперечно, є чи не головною метою діяльності влади. Але крім 
цього консенсус є необхідною передумовою сприйняття та підтрим-
ки широкими верствами населення реформ, особливо комплексних і 
довготривалих, без чого їхня успішність є абсолютно неможливою. 
З огляду на це владні інститути мають заздалегідь оцінювати не 
тільки економічні та політичні наслідки реформ, а й з’ясовувати усі 
політичні, економічні, соціальні, культурні чинники та наслідки. 
Якщо суспільство через самобутність своєї ментальності, освіче-
ності, обізнаності, врешті-решт, культури не в змозі осягнути, 
осмислити і включити у свій світогляд новаторські ідеї, оскільки 
вони викликають дискомфорт у переважної більшості населення 
країни, регіону або етносу, то їхньому практичному впровадженню 
має передувати широка роз’яснювальна (пропагандистська) робота.  

Неадекватне реагування силових відомств на зовнішні 
загрози. Нестабільність політичної ситуації, перманентна боротьба 
за владу груп непримиренних політичних еліт, масові виступи, 
протистояння та зіткнення народу з правоохоронцями призвели до 
того, що владна еліта почала вбачати у своїх політичних опонен-
тах і власному народові основну загрозу для владарювання. Тому в 
процесі формування силових відомств преференції надавалися 
посиленню правоохоронних органів, а не Збройним силам 
України. Зовнішні загрози, а відповідно, і формування системи 
захисту від них, відійшли на другий план, що й стало причиною 
поразок нашої держави на початку ескалації військових дій на 
Сході країни. Далася взнаки і переконаність більшості суспільства 
у принциповій неможливості військового конфлікту саме із 
Росією, відносини з якою концептуально традиційно розглядалися 
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виключно як стратегічне партнерство попри наявність численних 
ознак помилковості такого підходу. Навіть абстрагуючись від 
подій, пов’язаних, наприклад, із островом Тузла, не можна було 
ігнорувати прямі погрози з боку В.Путіна, зокрема, 07.04.2008 р. 
на закритому засіданні Росія – НАТО, відторгненням Криму та 
східної частини України у разі її вступу до НАТО [3]. Але навіть за 
цих умов, замість вжиття заходів проти очевидної зовнішньої 
загрози, зосередження зусиль на розбудові збройних сил, надалі 
спостерігалося планомірне скорочення їхньої чисельності та 
зменшення бюджетних витрат на оборону країни. Згідно із 
Державною комплексною програмою реформування і розвитку 
Збройних сил України на період до 2017 року, затвердженою 
Указом Президента України від 02.09.2013 р. № 479, чисельність 
ЗСУ до кінця 2014 р. мала зменшитися до 100 тис. осіб, а до 2017 
(завершення реформи)  до 70. Такої кількості навіть добре 
озброєних і навчених військових, можливо, вистачило б для лікві-
дації локального прикордонного конфлікту, але не для боротьби з 
агресією чи масштабним вторгненням.  

У всьому світі армія є однією з основ держави. Наявність 
сильної і боєздатної армії забезпечує державі не лише спокій і мир 
на своїй території, а й значно підвищує престиж держави на 
світовій арені. Навіть країни, які є нейтральними, підтримують 
свій військовий потенціал і боєготовність. Наприклад, у тради-
ційно нейтральній Швейцарії на 8 млн населення налічується 
понад 1 млн резервістів, які за потреби дуже швидко можуть 
зорганізуватися в професійну армію. Крім цього, ця невелика за 
площею гірська країна має близько тисячі танків і бронемашин, 
потужну авіацію та ППО [4]. 

Зовсім інша ситуація складалася в нашій державі. Перевагу 
в організації та діяльності українських силових відомств 
надавали правоохоронним органам, завданням яких є протидія 
внутрішнім загрозам, що характерно для тоталітарних режимів. 
Наприклад, якщо 2012 р. фінансування утримання міліції, 
прокуратури та СБУ зросло більш ніж на 1 млрд гривень, то для 
Збройних сил його, навпаки, урізали до 14 млрд (Державною 
програмою реформування й розвитку Збройних сил України на 
період до 2017 року передбачено, за розрахунками МО України, 
131,7 млрд гривень) [5]. Відповідно, станом на грудень 2013 р. 
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загальна чисельність ЗСУ становила 168 тис. осіб (з них  
135 тис. військових), а правоохоронних структур  близько  
450 тис. осіб (МВС України – 357 тис., ВВ МВС  16,65 тис., 
ДПтС – 19 тис., СБУ  33,5 тис., прокуратура  15 тис., а також 
правоохоронні органи та підрозділи інших відомств) [6]. У 
розрахунку на 100 тис. осіб припадало 786 працівників органів 
внутрішніх справ (загальносвітовий середній показник  300). 
Для порівняння: у СРСР на 100 тис. населення налічувалося  
214 працівників Міністерства внутрішніх справ [7]. 

У підготовці співробітників правоохоронних органів акцент 
робився на відверненні внутрішніх викликів владі, припиненні 
протестних акцій громадян – мітингів, демонстрацій тощо. До про-
тистояння озброєним, добре навченим воєнізованим формуванням 
чи військовим підрозділам або для боротьби з розвідувальними і 
диверсійними групами можливого противника представників право-
охоронних структур не готували. У СБУ, зокрема, не функціонувала 
система протидії розвідувальним диверсійним групам, які активно 
використовувалися РФ у «гібридній війні» на Донбасі. 

Значною мірою через це на початку «гібридної війни» силові 
відомства виявилися дезорієнтованими та непідготовленими до 
відсічі зовнішній агресії. Крім того, система управління силовими 
структурами України, їхня підготовка до спільних і злагоджених 
дій, розвідувальне, контррозвідувальне, логістичне, матеріальне та 
фінансове забезпечення виявилися малоефективними, надмірно 
забюрократизованими і невідповідними вимогам сьогодення, а 
переважна частина озброєння, військової та спеціальної техніки 
була застарілою.  

Далися взнаки і політизація силових структур, комплек-
тування їхнього керівного складу на принципах відданості певній 
політичній силі, наслідком чого стали низький фаховий рівень, 
відсутність взаємодії та координації між силовими структурами і 
спецслужбами (зокрема, під час бойових дій), наростання 
хаотичних процесів у системі національної безпеки (катастрофічна 
недовіра населення як основного суб’єкта системи національної 
безпеки до інших суб’єктів – державних, силових відомств, 
правоохоронних органів і судів).  
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Джерело: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – 
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С.44–46. 

 
З огляду на це можна стверджувати, що вибір часу початку 

«гібридної війни» не був випадковим. Уразливість України після 
Майдану, інституційні проблеми щойно сформованої влади, 
відсутність боєздатної армії та корумпованість керівників силових 
відомств стали головними причинами поразок на першому етапі 
конфлікту на Донбасі. 

Масштабна корупція в силових структурах. Корумпо-
ваність військового відомства, правоохоронної системи, місцевої 
та центральної еліт є чи не більшою загрозою для національної 
безпеки, ніж зовнішня агресія. За надійністю поліцейських служб 
Україна посідає 135-те місце із 144 країн світу, наша право-
охоронна система входить до десятка найгірших поліцейських 
служб світу [8]. Громадська думка характеризує органи внутрішніх 
справ як непрофесійні, корумповані і деморалізовані люди в 
погонах, що перетворюються із захисників співгромадян на 
загрозу для них [9]. Водночас, через поширення корупції, а іноді й 
фактичну інтеграцію до системи організованої злочинності, зане-
пад оперативно-розшукової діяльності, що і надалі ґрунтується на 
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застарілих правових та організаційних засадах, правоохоронна 
система не здатна ефективно боротися із загрозами державі.  

Взагалі Українській державі притаманна інституційна 
слабкість (130-те місце за рівнем розвитку інституцій) [8], що у 
сфері протидії корупції виявляється не тільки у неспроможності 
реалізації політики, а у відсутності її адекватного формулювання 
[9, с. 21]. 

Корупція як внутрішня агресія багато в чому небезпечніша за 
зовнішню. Вона не тільки послаблює фронт боротьби на Донбасі, а 
й сіє зневіру в суспільстві щодо успішності реформ і можливості 
поліпшити життя. Корупція нині проникла в усі сфери суспільного 
життя, а чесність, порядність, обов’язковість, професіоналізм уже 
не сприймаються як моральні орієнтири соціальної поведінки. Це 
створює загрозу не лише для майбутнього української демократії, 
а й для існування самої держави. Отже, боротьба з корупцією стає 
наразі внутрішнім фронтом боротьби за державність. 

Зрада національних інтересів регіональними елітами. Зро-
щення влади і бізнесу спостерігається по всій країні, не випадково 
при владі: і в уряді, і у Верховній Раді, і в регіональних владних 
структурах – увесь час є багаті і надбагаті особи. Але на Донбасі 
ще під час приватизації відбулося фактичне зрощування інтересів 
компартійних функціонерів, директорського корпусу і криміналі-
тету. Метою були контроль та присвоєння багатих ресурсів 
регіону. Представники як старої й нової управлінської номенкла-
тури, так і верхівки великого бізнесу Донбасу об’єднали зусилля в 
протистоянні з київською владою, що не могло не вплинути на 
масову свідомість населення. Відповідно, значна частина підпри-
ємств перейшла у власність кримінальних структур. І це зумовило 
не просто специфічний розподіл і перерозподіл власності, а й 
помітну криміналізацію суспільства.  

Водночас на Донбасі зберігаються ментальність, стереотипи і 
поведінка радянської людини (14% жителів і досі ототожнюють 
себе із громадянами колишнього СРСР) [10]. Законсервовані 
патерналістські очікування однаково стосуються і держави, і влас-
ника (директора) підприємства. Як наслідок, населення не стільки 
вибирає той або інший шлях розвитку, того або іншого кандидата, 
скільки виконує розпорядження керівництва, підтримуючи тим 
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самим свою регіональну еліту. І, відповідно, роль еліти в поведінці 
і пріоритетах мешканців Донеччини і Луганщини (принаймні 
мешканців міських поселень) важко переоцінити.  

За таких умов надзвичайно важливою є якість місцевої еліти. 
Головним критерієм успішності роботи представників регіо-
нальної еліти Донбасу завжди була відданість керівництву, участь 
у корупційних схемах, іноді родинні або дружні зв’язки, і тільки 
потім – професійні якості. Така еліта не могла зробити свідомий 
вибір на користь демократії, не могла поступитися власними 
вигодами задля інтересів усього населення, навіть свого ж регіону. 
Цілком закономірним – і мав би бути очікуваним – наслідком 
стало сприйняття нової (постмайданівської) української влади як 
загрози своїм, переважно економічним, інтересам. Саме через це 
більшість службовців, включаючи працівників СБУ, міліції, про-
куратури, депутатів та чиновників різного рівня, вдалися до прямої 
зради інтересів держави. Достатньо згадати випадки фактичної 
передачі т.зв. «ополченцям» зброї, військових баз тощо, активну 
участь у «сепаратистських» і проросійських мітингах, де знущання 
над українським прапором було типовим явищем. Можна багато 
говорити про недостатню чіткість дій представників центральної 
влади, про спровоковану цим безпорадність місцевих органів, але 
численні факти порушення присяги важко заперечувати.  

Саме зрада національних інтересів України елітою Донбасу 
стала каталізатором вельми специфічної поведінки його жителів, 
забезпечила т.зв. ополченців зброєю і підготувала поживний ґрунт 
для проростання ідей «русского мира». 

Проте необхідно брати до уваги, що навіть на підконтрольних 
Україні територіях Донецької та Луганської областей (імовірно, на 
непідконтрольних територіях ситуація ще гірша) сьогодні частина 
населення, причому далеко не найбіднішого і не відторгнутого від 
влади, не лише очікує повернення армії Путіна, а й готова в будь-
який час сприяти втіленню «русского мира». Депутати міських рад 
з легкістю перекочували зі старих скликань до нових, чиновники, 
які організовували/допомагали організовувати «референдум», 
зберегли свої посади [11]. 

Особливості криміногенної ситуації. Значно вищою, ніж 
навіть у сусідніх областях, є концентрація пенітенціарних закладів: 
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у Донецькій області розташовано 21 установу, в Луганській – 16 
(21% всіх установ країни); 29 установ перебуває нині на території, 
непідконтрольній Україні [12]. Відповідно, більше мешканців 
регіону так або інакше контактує із засудженими особами (хтось 
працює, хтось спілкується з родичами, хтось мешкає поруч тощо) і 
більше засуджених залишається в регіоні після звільнення. Це 
неминуче змінює загальне ставлення до перебування в колонії, яке 
вже не сприймається як щось виняткове і таке, що засуджується. 
Особливо помітним є вплив таких маргінальних суб’єктів на 
молодь у невеликих монофункціональних містах. Традиційне 
«вуличне» виховання, коли взірцем і наставником є старші за 
віком приятелі, в умовах значного поширення саме серед вуличних 
компаній осіб, які мають тюремний досвід, майже неминуче 
спричиняє відповідні поведінкові орієнтири. Фактично йдеться 
про поширення маргінального світогляду, маргінальної поведінки 
на значну частину жителів. У кінцевому підсумку представники 
саме маргінальних верств найперше вдавалися до протиправних 
дій, паплюжили українську символіку тощо не з ідеологічних 
міркувань, а просто за специфічними стандартами поведінки.  

У регіоні поширена напівлегальна та/або нелегальна еконо-
мічна діяльність, що іноді межує з кримінальною. Корупція, рекет, 
«відкати» є чи не нормами. Кримінальні розборки збереглися 
навіть після лихих 1990-х років.  

Така ситуація зберігалася упродовж усіх 25 років. Отже, 
кримінальна складова в житті Донбасу відігравала значно важли-
вішу роль, ніж у будь-якому іншому регіоні України. 

Поширення проросійських (прорадянських) настроїв. 
Географічна близькість до Росії супроводжується відсутністю 
облаштованих і дієвих кордонів із сусідньою державою: на Сході 
України пролягає «прозорий», належно не демаркований, слабо 
захищений кордон, який є не лише джерелом проблем, пов’язаних 
із транскордонною злочинністю. У свідомості громадян умовність 
кордону проектується на суверенітет країни, символізує його 
неповноцінність. Це викликає сумнів у спроможності держави 
контролювати свою територію, знижує її авторитет в очах своїх 
громадян та міжнародної спільноти і, безумовно, не стимулює 
українську ідентифікацію [13].  
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До цього додається тривала деукраїнізації населення Дон-
басу – відсутність ефективної культурної політики центральної 
влади щодо інтеграції Донбасу до українського простору зумо-
вило зростання частки проросійськи налаштованого населення. У 
1991 і 1996 рр. місцеві часописи «Жизнь Луганска» і «Наша 
газета» провели опитування з визначення самоідентифікації 
мешканців Донбасу. Частка тих, хто вважав, що «населення 
Донбасу – особлива спільність людей, котрі мають коріння як в 
Україні, так і в Росії», зменшилася з 54,9% 1991 р. до 45,4%  
1996 р., частка тих, хто відповів, що «тут живуть переважно 
росіяни і представники інших народів, які обрусіли», зросла більш 
як утричі – з 9,4% до 31,9% [14], – значна частина жителів Півдня і 
Сходу України вважали себе ближчими за характером, звичаями і 
традиціями до жителів Росії, ніж до своїх співвітчизників у 
Західному чи Центральному регіонах України [13].  

Ще за радянських часів на Донбасі були сконцентровані 
підприємства союзного значення, які підпорядковувалися безпо-
середньо Москві, що, безперечно, сприяло тяжінню до Москви, а 
не до Києва. 

Зрусифіковане населення, значна частка якого мала російські 
корені та перебувала під впливом російського інформаційного 
простору, мало більшу довіру до кремлівської, а не до київської 
влади. Більш лояльно населення Донбасу ставилося до центральної 
влади України лише в ті періоди, коли туди приходили пред-
ставники донбаської політичної еліти.  

Масштабна трудова міграція, звичка здобувати вищу освіту в 
Росії, тісні родинні зв’язки і домінування на Донбасі російських 
ЗМІ сприяли поширенню впевненості в нерозривності зв’язків. 
Значна частина жителів регіону, принаймні старшого віку, пере-
конані в тому, що саме в союзі з Росією та Білоруссю – запорука 
процвітання України. Незадоволення кінця 1980-х років, яке 
вилилось у масовий рух шахтарів, а потім і в високу підтримку 
жителями регіону ідеї незалежності України, давно забулося. 
Тепер основне незадоволення викликає Київ, на який покладають 
провину за низький рівень життя, за всі негаразди. 

Проголосивши себе спадкоємицею СРСР, Росія тим самим 
перебрала всі ностальгічні спогади тих, хто не зміг адаптуватися 



0  

 16 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

до нових умов життя – а таких в усіх колишніх республіках СРСР 
доволі багато. Частина з них не змогла знайти собі гідне місце 
через вузьку трудову спеціалізацію, частина не прийняла демон-
стративно високого розшарування, частина просто втратила засоби 
до існування. 

Тісні зв’язки більшості підприємств з РФ у поєднанні із 
жорсткою позицією її керівництва щодо можливої асоціації 
України з ЄС сприяли посиленню проросійських настроїв. Робіт-
ники закономірно злякалися того, що продукція їхніх підприємств 
виявиться нікому не потрібною, злякалися неминучості масових 
простоїв, банкрутств та безробіття. Передусім це пояснює те, що в 
південних і східних областях прихильників вступу України до ЄС 
виявилося менше, ніж прихильників вступу до Митного союзу 
(відповідно, 28,9 та 11,9% vs 47,0 і 60,0%); в цілому по Україні 
38,3 і 36,0%. 

Значна частина місцевої інтелігенції, вплив якої не варто 
недооцінювати, незадоволена своїм матеріальним становищем, 
також вважала, що без Росії регіон не житиме. За влучним 
висновком О.Бісмарка, цитованим Є.Марчуком, «війну виграють 
не гармати, а сільська вчителька» [15]. Так от, саме відсутність 
патріотичного виховання, відчуття держави як структури, що 
захищає інтереси населення загалом і кожної окремої особистості, 
далися взнаки і на загальній ментальності населення регіону.  

Особливості економічної ситуації. Кількісні показники роз-
витку Донбасу видаються досить переконливими в контексті визна-
чення його значення в промисловому розвиткові, у формуванні 
експортного потенціалу тощо. Однак, аналізуючи зазначені цифри, 
не можна нехтувати бюджетною підтримкою, наприклад, вугільної 
галузі. Загалом різниця між видатками та доходами Донецької і 
Луганської областей перевищує 25 млрд грн, і це ще без врахування 
дотацій Пенсійному фонду. Є всі підстави стверджувати, що Донбас 
годував не всю Україну, а переважно своїх олігархів. 

Наявний економічний потенціал абсолютно не використову-
ється для блага населення – про це свідчать різноманітні якісні 
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показники, зокрема, людського розвитку. Мешканці Донбасу менш 
освічені, за загалом нижчого рівня бідності незаможні верстви 
значно більше потерпають від нестачі коштів, зрештою, вони 
значно раніше вмирають, ніж населення України в цілому. Звісно, 
далеко не всі мешканці регіону настільки чітко розуміють, по-
перше, що вони живуть гірше, ніж населення більшості інших 
областей, а по-друге, з чим це пов’язано. Схоже, що більшість 
щиро вірить у те, що їхні проблеми викликані не, м’яко кажучи, 
недобросовісністю місцевої влади і власників підприємств, а 
виключно прорахунками влади центральної.  

Як наслідок, практично однакові за чисельністю групи (32%) 
жителів Сходу України вважають неприйнятним для себе набуття 
подвійного громадянства, інші орієнтовані на набуття додатково 
до українського ще й російського громадянства. Для порівняння: в 
західних та центральних областях 48% відмовилися б від 
подвійного громадянства, а орієнтовані на подвійне із російським 
лише 5 і 12%, відповідно.  

Не варто недооцінювати і вплив російської пропаганди.  
Непідготовленість України до інформаційної війни. Зага-

лом однією з причин поразок України в інформаційній війні є 
відсутність ефективних результатів у боротьбі із корупцією. У 
свою чергу, саме поразка на інформаційному фронті спричинила 
численні невдачі перших місяців «гібридної війни». Нині кожна 
війна починається з інформаційного фронту, з проведення інфор-
маційних операцій. Упродовж останніх десятиліть невід’ємним 
складником будь-якого збройного конфлікту стали інформаційні 
війни, інформаційно-психологічні операції (операції інформа-
ційної підтримки). 

Аналіз міжнародного інформаційного простору дає підстави 
стверджувати, що Україна стала об’єктом інформаційних атак 
(інформаційно-психологічних акцій), спрямованих на встанов-
лення контролю над усіма сферами існування незалежної держави. 
Нерозуміння важливості проведення з боку України акцій інфор-
маційного впливу задля підтримки наших національних інтересів і 
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державної політики за кордоном, як засвідчують останні події, 
завдає державі величезних економічних, політичних, іміджевих та 
інших збитків. 

Нинішні інформаційні війни – це один з основних інстру-
ментів досягнення геополітичного домінування. Інформаційна – і 
не лише інформаційна – війна Російської Федерації проти України 
зумовлена намаганням російської влади будь-що утримати нас у 
зоні своїх стратегічних інтересів. Основну функцію в цій «гібрид-
ній війні» відіграють інформаційні операції – бої за розум, думки і 
серця народу. Інформаційну фазу гібридної війни було розпочато 
ще під час активної фази Майдану масованою й планомірною 
кампанією. На цьому етапі російські ЗМІ подавали викривлену 
інформацію винятково тенденційного змісту для дискредитації 
вуличних протестів, акцентуючи увагу лише на націоналістичному 
складнику протистоянь. З латентного етапу до відкритого проти-
стояння інформаційна війна перейшла після формування нового 
уряду в Україні, який РФ звинуватила в силовому захопленні вла-
ди і назвала незаконним. Від березня 2014 р. інформаційні атаки 
було доповнено введенням на територію України воєнізованих 
формувань, зокрема, 18 центру ФСБ РФ, який організовує інфор-
маційні атаки проти України, та загону інформаційних операцій – 
одного з функціональних підрозділів ЗС ФР, який не має постійної 
організаційної і штатної структури [16]. 

Метою цієї війни є зміна самоідентифікації населення і 
перетворення Східного регіону нашої держави на «сіру зону», що 
залишить Росії потужні важелі впливу на український уряд через 
постійну загрозу поширення нестабільності на всю Україну. Це 
війна не за території, а за світогляд, думки і душі людей. 

Інструментом реалізації цієї світоглядної моделі виступив 
образ ворога. Російське телебачення акцентувало увагу на 
звірствах української армії – вбивствах мирного населення, 
обстрілах житлових районів, знущанні над дітьми та ін. Будь-яка 
реальна подія подавалася як прояв безжального характеру україн-
ських військових. Наприклад, загибель журналістів ВГТРК на 
блокпосту під час мінометного обстрілу біля селища Металіст 
висвітлювали як заплановану акцію українських військових 
проти журналістів [17]. Дуже часто мали місце прямі вигадки на 
зразок розіп’ятого хлопчика. Контроль над політичною інфра-
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структурою – в даному випадку над телебаченням, радіо, іншими 
засобами масової інформації – надав можливості формувати 
суспільну думку, а потім і долучати українське населення до 
протидії українській же владі. 

Донбас загалом виявився більш «чутливим» до інформаційної 
війни, ніж інші регіони, за винятком Криму. Далися взнаки і 
звичка дивитися саме російські телевізійні канали, і традиційні 
родинні, освітні та економічні зв’язки з Росією, включаючи тру-
дову міграцію, транскордонні поїздки, господарську кооперацію. 
Проте «справа не в тому, що російська пропаганда виявилася 
сильнішою на Сході. На Донбасі було слабке місце в української 
націонал-демократії» [18]. Намагання поширювати серед жителів 
регіону українські національні цінності або просто декларувалися, 
не супроводжуючись жодними діями, або втілювалися доволі 
брутально, викликаючи неминучий супротив місцевого населення. 

Однак Російська Федерація не обмежується проведенням 
інформаційних атак на українське населення. Через мережу росій-
ського мовлення за кордоном – потужну систему інформаційного 
впливу – вона проводить інформаційні операції проти нашої 
держави. Прикладом успішності інформаційної експансії Росії 
можуть слугувати результати опитування «Як бачать в ЄС війну на 
Сході України», що TNS проводила 38 вересня 2015 р. у восьми 
країнах – членах ЄС: Великобританії, Іспанії, Італії, Нідерландах, 
Німеччині, Польщі, Франції і Швеції. З’ясувалось, що 53% опита-
них європейців вважають події в Україні громадянською війною. З 
офіційною версією України, що в державі триває анти-
терористична операція, погоджується лише третина респондентів 
(з них лише 8% цілком згодні з цією думкою). 2024% респон-
дентів взагалі не знають, що відбувається на Сході України [19].  

Україна, і це слід визнати, програла боротьбу за мізки жителів 
регіону. Це стало наслідком дії кількох факторів: по-перше, далася 
взнаки майже повна відсутність українських теле- і радіоканалів в 
інформаційному полі; по-друге, навіть ті нечисельні джерела, що 
були присутні на Донбасі, не працювали належним чином в 
ідеологічній сфері. Навіть невеликі успіхи української економіки 
практично ігнорувалися, натомість постійна увага концентрува-
лася на недоліках і прорахунках; значна частина міських мешкан-
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ців надавала перевагу російським каналам через мову, велику 
кількість розважальних передач та фільмів, які, тим не менше, по 
краплинах доносили до глядачів та слухачів ідеї переваги «рус-
ского мира» і єдиної держави. Культ фізичної сили і сильної 
особистості, поширений в російській державі, є цілком зрозумілим 
і прийнятним і для жителів Донбасу.  

Основними джерелами інформації в сучасному суспільстві є 
офіційно зареєстровані ЗМІ (друковані, телебачення, радіо – 
залежно від віку та освіти), інтернет-видання, дописи блогерів і 
соціальні мережі. Характерною рисою останніх років стало пере-
несення акцентів з офіційних на неофіційні джерела. Так відбулося 
і на Донбасі. Але сам факт користування Інтернетом ще не означає 
отримування з Інтернету політичної, економічної, соціальної 
інформації – багато людей звертаються до Інтернету в пошуках 
знайомств, участі в іграх, покупок тощо. Порівняно з іншими 
регіонами, на Донбасі впродовж 2014–2015 років суттєво зросла 
інтернет-активність, пов’язана з можливостями спілкування в 
мережі як безпосередньо за допомогою спеціальних програм 
(Skype, Sipnet тощо), так і опосередковано – через соціальні 
мережі, форуми, чати тощо. Таке спілкування не тільки спряє 
поширенню соціальних зв’язків і нарощуванню соціального 
капіталу, відшукати однодумців та партнерів для реалізації певних 
ініціатив, знайти співчуття або підтримку – воно допомагає дізна-
тися про останні новини безпосередньо від очевидців та учасників 
подій. Урешті-решт, подекуди спілкування в соціальних мережах 
стає чи не єдиною можливістю для рідних дізнатися про те, що 
відбувається з їхніми родичами в зоні АТО [10, с. 168–170].  

Але, водночас, зменшення масштабів використання Інтернету 
задля ознайомлення з останніми новинами, поточною інформа-
цією, яке спостерігається на Донбасі протягом 2014–2015 років, 
означає зростання залежності навіть активних інтернет-користу-
вачів від інформації в ЗМІ, а з огляду на домінування російських 
ЗМІ – від російської пропаганди.  

Розбалансованість системи захисту національної безпеки в 
секторі протидії інформаційній експансії є чи не основною причи-
ною невдач ще до початку військових дій. Жодну війну нині не 
можна виграти, доки не буде здобуто перемогу на інформаційному 
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фронті. Можна мати чи отримати надсучасну зброю, виграти бій, 
але остаточної перемоги у війні без перемоги на інформаційному 
фронті здобути неможливо. 

Ідеологічна монолітність і оцінка за принципом «свій – 
чужий». Добре організовані, згуртовані і керовані шахтарі завжди 
були потужним важелем впливу на центральну українську владу і 
захисту інтересів регіональних еліт. Неодноразово саме їхні висту-
пи спричиняли зміну найвищих посадовців у Києві.  

Достатньо тривале домінування Партії регіонів на політичній 
сцені країни у поєднанні з впливом шахтарських виступів укріпило 
впевненість мешканців Донбасу в своїй видатній ролі і нескоро-
минущому значенні для всієї України. Цим значною мірою і 
пояснюється масова підтримка тези про те, що після зміни влади на 
початку 2014 року «Донбас не чують», у поєднанні зі сформова-
ними ще за часів СРСР гаслами: «Донбас ніхто не ставив на коліна», 
«Донбас годує всю Україну». В суспільстві було сформовано 
гіпертрофоване уявлення про роль Донбасу в економіці України: 
наголошувалося на значній частці валового продукту, що тут 
створюється, на найбільших валютних надходженнях валюти, на 
значному обсязі промислової продукції. Однак майже не говорилося 
про те, які витрати несе бюджет України на підтримку малоефек-
тивної економіки Донбасу, які інвестиційні ресурси спрямовуються 
в цей регіон; впевненість у тому, що саме Донбас годує Україну, 
формувало негативне ставлення до мешканців Центральної й 
Західної України як до утриманців. Донбас же годував переважною 
мірою своїх олігархів, у т.ч. і за рахунок загальнодержавного 
бюджету. Ототожнення регіону, де домінувала «важка промисло-
вість» і великі підприємства концентрували більшість працездат-
ного населення, з найбільш розвиненим, активним і прогресивним 
супроводжувалося протиставленням людської гідності ідеологічній 
монолітності та домінуванням колективної свідомості.  

Приватизація великих державних підприємств супроводжу-
валась істотним зменшенням їхньої ролі у наданні соціальних 
послуг зі збереженням свого значення як основного працедавця. 
Позиція керівництва переважною більшістю працюючих і досі 
сприймається як єдино правильна. Світоглядна монолітність вияви-
лася чи не головним важелем суспільної єдності. Однак вона засно-
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вана на патерналізмі і не припускає формування системи вільного 
вибору та відповідальності за нього, що є наріжним каменем і 
демократичного суспільства, і ліберальної економіки. Суспільство, 
не звикле до толерантності, до розмаїття думок та способів пове-
дінки, вкрай важко адаптується до нових умов і дуже часто є 
нетерпимим до альтернативних поглядів і незвиклої поведінки. 

Розвиток незалежної України супроводжувався глибокою 
економічною кризою та значним падінням життєвого рівня всього 
населення, що викликало справедливі нарікання на неспромож-
ність центральної влади забезпечити добробут. Розпад СРСР 
супроводжувався втратою накопичень, далеко не малих у небідних 
мешканців Донбасу, розривом багатьох економічних зв’язків, 
занепадом вугільної та металургійної промисловості. Хоча 
упродовж двох наступних десятиріч на підтримку промисловості 
Донбасу витратили десятки мільярдів доларів, це не багато дало 
користі простим працівникам. Темпи зростання заробітної плати 
упродовж останнього десятиліття помітно поступалися середнім 
по країні, тобто різниця в рівнях життя жителів Донецької та 
Луганської областей – з одного боку, і мешканців менш урбанізо-
ваних і індустріальних областей – з іншого, невпинно зменшу-
валась. Однак на Донбасі населення втратило не лише доходи, а й 
належність до Радянського Союзу (великої Батьківщини), тому 
їхня оцінка втрат була значно більшою. Соціологічне опитування 
Центру Разумкова 7–16 серпня 2015 р. показало, що на питання 
«Чого родина більше отримала – вигоди чи втрат від здобуття 
незалежності?» більша частина респондентів Донбасу вказала, що 
вони більше втратили (52,7%), і лише 23,7%, – що виграли, у той 
час як у центральних та західних регіонах переважала частка тих, 
які виграли від здобуття незалежності [20]. 

Відсутність сформованих традицій державності в Україні та 
поваги до влади зумовлені історією розвитку державності на 
теренах України. Центральна влада на території України тривалий 
час була чужою – російською, польською, литовською і тому 
викликала спротив. Сформована національна влада поки що не має 
достатньо ефективних державних інституцій та управлінських 
практик, зрілих політичних традицій, а її бюрократичний характер 
та корумпованість формують зневагу до неї. Українське 
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суспільство в цілому, а жителі Донбасу і поготів, є не надто 
толерантним. Відсутність толерантності корелює із поширеністю 
соціальної недовіри, тобто негативних очікувань щодо дій інших 
осіб та негативної захисної впевненості [21, с. 16]. 

Безперечно, владу часів президентства В.Януковича мешканці 
Донбасу вважали «своєю» і, відповідно, apriori негативно поста-
вилися до її заміни на «чужу». Регіональна еліта, звісно, боролася за 
збереження своїх позицій і влади в регіоні, а отже, цілком свідомо 
цілеспрямовано підтримувала ворожі настрої щодо дій центральної 
влади. Значно мірою саме цим зумовлений сплеск і поширення 
соціальних фобій, очікування етнічних чисток російськомовних, 
каральні акції «Правого сектору» тощо. Ірраціональний страх 
невідомого майбутнього потребував якихось зрозумілих образів – і 
вони миттєво породжувалися колективним несвідомим і підхоплю-
валися пропагандою. Люди, не розуміючи, якого саме майбутнього 
прагне Україна, тим не менше були переконані в тому, що для них у 
тому майбутньому місця немає.  

Період незалежності, за якого відбулися негативні зрушення 
щодо соціальної справедливості, чесності влади, можливостей 
простої людини із захисту своїх прав, особливо гострим виявився 
на Донбасі. Вельми специфічна приватизація шахт і великих 
підприємств, перерозподіл власності не тільки упродовж «лихих 
1990-х», а й у новому ХХІ столітті не дали сформуватися бодай 
крихкій довірі владним структурам.  

Більшість жителів Донбасу не вірить у можливість розбудови 
нової системи державної влади – без корупції, за європейськими 
принципами, з контролем з боку громадянського суспільства. До 
того ж більшості просто зручніше і швидше вирішувати свої 
питання за корупційними схемами. 

Лише 7,5% жителів Донбасу підтримували «помаранчеву 
революції» 2004 р. (для порівняння: в Галичині таких було 81,7%, у 
Києві – 48,1%) та 12,3% Революцію Гідності (відповідно, vs 94,3% 
галичан та 60,4% киян).  

                                                 
  Опитування, проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з  
25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року. 
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Нерозуміння пріоритету індивідуального над суспільним, 
вкрай низька толерантність і масове несприйняття думки та 
способу поведінки, відмінних від таких, що вважалися правиль-
ними, спричинили тотальне нерозуміння того, що маси людей 
можуть вдаватися до акцій протесту, громадянської непокори і, 
тим більше, збройного опору без відповідних грошей. І поряд з 
цим – нерозуміння впливу «Майдану-2004» на суспільну свідо-
мість і на «Майдан-2014». 

25,7% жителів Донбасу (26,2% Донеччан і 24,8% Луганчан) 
нічого не очікували від Майдану-2014 і переконані в розпаді 
України; для порівняння: в середньому по Україні такі настрої 
характерні для 10,1%.  

Посилання на брак коштів дозволяли місцевим органам влади 
перекладати відповідальність на уряд України. Усе це спричинило 
чітке неприйняття української влади, а союз з Росією почав 
сприйматися як повернення до СРСР, а отже, до високих зарплат, 
доступних соціальних благ, високого соціального статусу. При-
чому ностальгія за радянськими часами якимось чином передалася 
молоді.  

Взагалі, відокремленість від центральної влади – спочатку 
московської, потім київської – значною мірою впливала на 
самоідентифікацію мешканців Донбасу. Зокрема, значна частина 
ніколи себе не ототожнювала із «населенням України», а навпаки, 
завжди бачила і навіть підкреслювали свою «особливість». При-
чому в останні роки таке ментальне відокремлення посилюється: 
якщо в 2013 році 43,4% жителів Донецької та Луганської областей 
вважали себе передусім мешканцями свого регіону, міста або села 
(громадянами України – 41,7%), то в 2015 – вже 45,2% (грома-
дянами України – 38,6)1. Для порівняння: мешканцями свого 
регіону, міста села себе вважають 19,0% інших областей Сходу 
України, а її громадянами – 66,7% [10, с. 200]. 

                                                 
 Опитування 3035 респондентів старше 18 років, проведене в грудні 2014 

року Київським міжнародним інститутом соціології 
 За даними Інституту соціології НАН України. 
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Табл. 1. 
Самоідентифікація населення, % 

 

 Жителі України Жителі Донбасу 
 2013 2015 2013 2015 

Мешканець 
регіону, 
поселення 

36,2 29,3 43,4 45,2 

Громадянин 
України 

50,6 57,3 41,7 38,6 

Громадянин 
Європи, світу 

3,6 5,2 2,2 8,0 

Громадянин 
СРСР 

6,6 3,9 11,7 5,4 

Інше  2,6 3,7 1,1 3,0 
 
Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг соціаль-

них змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 
 

Складно достеменно визначити, наскільки така динаміка 
пов’язана із подіями на Донбасі. Але абсолютно ясно, що зазна-
чена специфіка самоідентифікації неминуче перешкоджатиме інте-
грації українського суспільства.  

Економічний прагматизм місцевого населення. Харак-
терною ознакою жителів Донбасу завжди був їхній прагматизм, 
бажання отримувати конкретні економічні переваги, а не ефемерні 
преференції. Вибір між зайнятістю та високими заробітками, з 
одного боку, і політичними свободами, з другого, завжди 
вирішувався на користь економіки. Взагалі політична поведінка 
жителів Донбасу під час драматичних змін останніх років 
систематично розчаровувала всі представлені там політичні партії. 
Щойно страйковий рух 1989 р. привернув до себе загальнодер-
жавну та міжнародну увагу, як усі політичні сили почали шукати 
шляхи впливу на нього, але донбаські шахтарі знехтували ними. 
Вони вперто відмовлялися політизувати свій рух, наполягаючи на 
економічних вимогах і, меншою мірою, на повазі до свого 
керівництва. І майже одностайна підтримка під час виборів тієї чи 
іншої політичної сили або того чи іншого кандидата віддзерка-
лювала радше успіх політтехнологій та економічні очікування, ніж 
політичні уподобання.  
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Донбас переважною більшістю підтримав незалежність 
України на референдумі 1 грудня 1991 року. Відчуття глибокого 
відчуження від Москви, впевненість у несправедливості центру 
країни, який надто багато забирає у регіону і надто мало повертає 
у вигляді товарів та послуг, схилили його мешканців до думки, що 
Донбас буде заможнішим у складі незалежної України. У грудне-
вому референдумі взяли участь 78,2% мешканців регіону, які мали 
право голосу, з них 83,9% проголосували за незалежність (76,7 і 
83,9% жителів Донеччини і 80,7 та 83,9% жителів Луганщини, 
відповідно, (розраховано за даними: [22]). І хоча це були чи не 
найнижчі по країні показники (менше прихильників Акту про 
незалежність виявилося лише в АР Крим та Севастополі), все ж 
вони є достатньо переконливими.  

Рис.2.  
Підтримка Акту про незалежність України  

на референдумі 1 грудня 1991 року, за областями,  
% тих, хто підтримав, серед тих, хто взяв участь у голосуванні 

 

 
 

Джерело: Складено за даними: Відомості про результати 
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/15r-V_Ref 
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Але подальші економічні негаразди, посилені нерішучістю 
центральної української влади та її неспроможністю реформувати 
економіку, різко змінили настрої на Донбасі. Щойно місцеві 
мешканці усвідомили, що незалежність України не забезпечує 
кращого життя, як вони повернулися обличчям до комуністів, 
яким раніше самі ж відмовили у довірі. 

Економічний спад перших років незалежності був чи не 
найглибшою кризою, пережитою будь-якою перехідною еконо-
мікою, не зруйнованою війною. За 1991–1996 роки вдвічі скоро-
тився ВВП, всі накопичення «з’їла» інфляція (ціни за цей період 
зросли в 166 тис. разів), багаторазово знизилася зарплата. 
Масштаби звуження можливостей зайнятості і заміни робочих 
місць, що потребують високої кваліфікації робочої сили, на ті, 
де можуть працювати особи навіть зовсім некваліфіковані, 
наразі важко оцінити через відсутність надійних статистичних 
даних, однак, судячи з якісних характеристик, вони були дуже 
широкими.  

Більшою мірою зазначені економічні негаразди торкнулися 
індустріальних південно-східних областей, зокрема, Донецької та 
Луганської, підприємства яких значно тісніше були пов’язані із 
республіками колишнього СРСР. Аграрні регіони, орієнтовані на 
внутрішній ринок України, менше постраждали від розриву 
господарських зв’язків. До того ж і населення цих областей звикло 
більше розраховувати на власні можливості, ніж на виплати і 
преференції з боку адміністрації, а отже, його реакція на 
економічні негаразди була не такою гострою. 

Донбас вибухнув знову, цього разу звинувачуючи Київ у 
наданні переваг Західній Україні коштом Донбасу [23, c. 85].  

Одним з найдраматичніших епізодів у новітній історій 
Донбасу стало масове закриття шахт, що суттєво вплинуло на 
подальший розвиток регіону та істотно переформатувало як 
економіку, так і соціум. Ідеться не тільки про економічні наслід-
ки – значно важче експерименти у вугільній галузі відбилися на 
ментальності мешканців шахтарських поселень. Реструктури-

                                                 
 Розраховано за даними Держстату України. 
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зація шахт перетворила шахтарів із тієї грізної сили, якою вони 
були в 1990-х роках, на жалюгідних безправних роботяг, які зі 
страхом тримаються за свої робочі місця на державних шахтах 
або в жахливих, нелюдських умовах, без будь-яких соціальних 
гарантій порпаються у копанках.  

Саме реструктуризація, по суті, стала головною причиною 
виникнення та розвитку нелегального вуглевидобутку як со-
ціально-економічного явища. Копанки стали масовим промислом 
після епідемії закриття шахт, що прокотилася Донбасом. Звільнена 
робоча сила обирала найменш кримінальний з можливих засобів 
заробітку на депресованих територіях – нелегальний видобуток 
вугілля [24, c. 50 –51].  

Усупереч поширеній на Донбасі думці, провина за знищення 
шахт лежить не на чиновниках із західних областей України, а на 
вихідцях з Донбасу, які багато років працювали на різних посадах 
у галузі та регіоні. Галузь не підводили під «приватизацію за 
копійки» – її просто розкрадали, все було за безцінь передано в 
руки кримінальних угруповань [24, c. 57–58]. 

Регіон традиційно вирізнявся різкістю оцінок навіть на тлі 
загального незадоволення українців своїм становищем: за 
даними і 1992, і 2002 років саме на Донеччині та Луганщині 
спостерігалася найвища частка незадоволених. Однак уже у 
2013 році, коли центральна влада ототожнювалась із Донбасом, 
навпаки, питома вага цієї групи в регіоні стала найнижчою в 
Україні.  

Загалом, результати Майдану спричинили істотне підви-
щення оцінок своєї ролі в суспільстві переважною частиною 
населення України – винятком стали жителі Сходу і Донбасу. 
Така диференціація є результатом того, що саме в 2013 році цей 
регіон був найширше представлений у всіх гілках влади і, 
відповідно, справляв найбільший вплив і на економічну 
політику, і на формування відносин із сусідніми державами, а в 
2015 миттєво цю домінуючу роль було втрачено. Населення 
сприйняло зміну влади як погіршення регіональних позицій, 
відповідно трансформуючи цю переконаність в оцінку свого 
власного становища в суспільстві.  
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Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг 

соціальних змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. 
Рукопис. 

 
Однак безпосереднього зв’язку між оцінками свого 

становища, з одного боку, і готовністю до протесту та/або 
оцінкою причин, характеру і наслідків масштабних протестних 
явищ, з другого, не спостерігається. Зокрема, територіальна 
диференціація оцінок і, особливо, їхніх змін у 2015 році, 
порівняно із 2013, не збігається із оцінками характеру масових 
протестів у грудні 2013 – лютому 2014 рр. Однак поділ 
населення України, з огляду на ставлення до Революції 
Гідності, абсолютно очевидний. І за часткою осіб, які най-
нижче оцінюють свою роль у суспільстві, і за кваліфікацією 
масових протестів 2013–2014 рр. лідирує Донбас. Схоже, що 
значною мірою така гостра реакція була пов’язана із впевне-
ністю жителів регіону в тому, що «свою» владу замінено 
«чужою» – саме цим пояснюється і низька оцінка своїх 
можливостей впливати на суспільний і особистий розвиток, і 
сприйняття Революції Гідності передусім як бунт, незаконне 
захоплення влади, збройний переворот.  
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Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг соціаль-

них змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 
 
Узагалі, ставлення до масових протестів – і на Євромайдані, і 

на Антимайдані – доволі точно віддзеркалює суспільні настрої. 
Впадає в око, що несприйняття вимог учасників акцій протесту на 
Антимайдані в усіх без винятку регіонах України, включаючи 
Донбас і Схід, є значно сильнішим, ніж несприйняття вимог Євро-
майдану. Осмислюючи зазначені оцінки, слід враховувати те, що 
дослідження проводилося в 2015 році, після руйнування життя 
населення Донбасу, масової гибелі не тільки вояків, а й мирних 
жителів, які значною мірою були спричинені саме Антимайда-
нами. Видається, що за інших умов і оцінки були б іншими.  

Загалом підтримка Антимайдану в усіх регіонах є нижчою, 
ніж підтримка Євромайдану. Різниця варіює від 77,7% на Заході 
України до 1,0% на Донбасі, але спостерігається повсюдно. Так 
само і не підтримують Антимайдан більше, ніж Євромайдан, по 
всій території. Та й баланс підтримки – на користь Євромайдану: 
в західних областях він становить 63,1% vs -92,2% щодо Анти-
майдану, і навіть на Донбасі, де баланс підтримки обох майданів 
негативний, щодо Євромайдану він становить -51,1%, а щодо 

                                                 
 Баланс підтримки розраховується як різниця часток тих, хто підтримує 

явище (в даному випадку Майдан), і тих, хто його не підтримує. 
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Антимайдану – -52,6. Це є наочним свідченням підтримки Рево-
люції Гідності населенням усієї України, а не окремих її територій, 
що дає вагомі підстави для очікувань інтеграції українського 
суспільства в осяжній перспективі.  

 

 
 
Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг соціаль-

них змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 
 
Зміна влади хронологічно збіглася із поглибленням у країні 

економічної кризи, її переходом із латентної фази до відкритої. 
Загальні економічні негаразди посилилися через розрив еконо-
мічних зв’язків із Росією. Безпосереднім наслідком стало і збройне 
протистояння на Донбасі, а отже, масова загибель людей, втрата 
житла та роботи тощо. Тому цілком закономірно більшість 
населення відзначає погіршення свого життя і також цілком зако-
номірно значно гострішим є незадоволення мешканців Донбасу. 
Навіть ті з них, кому вдалося зберегти роботу та житло, хто не 
втратив близьких і не зазнав поранень, не можуть бути впевне-
ними у завтрашньому дні, повсякчасно стикаються з різно-
манітними побутовими проблемами, а отже, більше потерпають 
від економічних проблем, ніж, наприклад, мешканці західних або 
центральних областей.  
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Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг соціаль-
них змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 

 

Економічні негаразди, що завжди сильніше впливають на 
настрої загалом бідних людей, трансформувались у незадоволення 
результатами зміни влади, зокрема, у впливі цього процесу на 
власне життя. Певною мірою даються взнаки і завищені очіку-
вання, взагалі характерні для українців. 

Українці традиційно відрізняються не надто шанобливим 
ставленням до владних структур. Коріння слід шукати ще в 
гетьмансько-козацькому суспільному устрою, коли час від часу 
незадоволення діями старшини спричиняло її зміну козаками. 
Відразу після виборів ступінь довіри населення і Президентові, і 
Верховній Раді, і уряду є відносно високим. Але з часом, коли 
зависокі очікування не реалізуються, він неминуче падає. Це 
наочно засвідчують розрахунки балансу довіри кожному з Прези-
дентів України упродовж двох десятиріч.  

Із цього абсолютно не випливає відсутність у українського 
населення загалом політичних амбіцій або наявність надто сильних 

                                                 
 Слід зазначити, що до масових акцій протесту таке незадоволення саме по собі 

досі не призводило – необхідний був поштовх. І у випадках обох майданів таким 
поштовхом ставало брутальне нехтування правами і свободами населення. В 2004–2005 
рр. численні групи протестували проти ігнорування їхніх голосів під час вибору 
Президента, в 2013–2014 – проти ігнорування прагнення інтеграції з ЄС. 
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територіальних відмінностей. Ідеться про те, що прагматизм і 
розуміння своїх економічних інтересів переважають над політичним 
романтизмом. І насамперед це стосується мешканців східних 
областей України. Переважно економічні інтереси жителів Донбасу 
віддзеркалилися, зокрема, в очікуваних ними наслідках перемоги 
Революції Гідності. Якщо в цілому по країні найбільш поширеним 
було очікування притягнення до карної відповідальності В.Януко-
вича і членів його команди (52,6% при 78,8% в Західному регіоні), 
то на Донбасі на це розраховували лише 30,7%, а найбільш бажаним 
результатом було підвищення зарплат та пенсій (39,9%) і змен-
шення розриву між багатими і бідними (35,5%).  

 

 
 

Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг соціаль-
них змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 

 

Події 2014–2015 років закономірно загострили невіру 
жителів Донбасу у власні можливості змінити своє життя: якщо в 
2013 році 25,8% вважали, що їхнє життя залежить від них самих 
(у цілому по Україні цей показник був навіть дещо нижчим – 
21,4%), то в 2015 – лише 12,6%; і навпаки, частка тих, хто 
вважає, що життя формується під впливом зовнішніх чинників, 
зросла з 40,9 до 60,3%. Такою динамікою суспільних настроїв 
не можна нехтувати, зокрема, з огляду на те, що вона віддзер-
калює нерозуміння зв’язку між власною поведінкою на початку 
2014 року і всім, що сталося потім.  
                                                 

 Опитування 3035 респондентів старших 18 років, проведене в грудні 2014 
року Київським міжнародним інститутом соціології. 

 За даними Інституту соціології НАН України. 
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Федералістські настрої. Прагнення відокремленості аж до 
автономії віддзеркалює в Україні не стільки усвідомлені політичні 
інтереси, скільки реакцію на прихід до влади в Києві представників 
тих сил, які регіональна спільнота сприймає чужинцями. Зокрема, 
підтверджує цю тезу ставлення до регіоналізації мешканців різних 
регіонів залежно від особи Президента (2009 рік – президентська 
каденція В.Ющенка, який асоціюється із західними областями; 2013 
рік – президентська каденція В.Януковича, який асоціюється зі 
Сходом країни). У цілому по країні в 2013 році частка прихильників 
федералізації становила 19,2% (проти 23,1% в 2009), радше за все 
завдяки обіцянкам В.Януковича привести державу до асоціації з ЄС, 
що заспокоїли багатьох радикалів. Проте яскраво вираженою 
виявилася регіональна диференціація динаміки настроїв: зростання 
частки прихильників федерального устрою країни на Заході (з 8,1% 
в 2009 році до 21,9% в 2013) супроводжувалося помітним її скоро-
ченням на Сході (з 51,0 до 35,2%). Населення західних областей 
таким чином відреагувало на зміну «своєї» влади на «чужу», а 
східних – навпаки.  

 
 
Джерело: дослідження проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова в травні 2015 року в усіх регіонах за винятком АРК та 
тимчасово непідконтрольних Збройним силам України територій 
Донецької та Луганської областей. 

                                                 
 За даними Інституту соціології НАН України. 
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Якщо в 2009 році жителі східних регіонів, а Донбасу і поготів, 
владу в Києві вважали «чужою», то в 2013 були переконані в тому, що 
країною управляють «свої». Значною мірою саме тому такою різкою 
виявилася реакція на раптову зміну центральної влади. Певною мірою 
це знайшло віддзеркалення у територіальній диференціації ставлення 
населення до автономізації своєї області (рис. 8). Якщо мешканці 
Донбасу (та й Сходу загалом) переконані в зміні «своєї» влади на чужу, 
то вони і прагнуть значно більшою мірою автономії. І навпаки, жителі 
західних і центральних областей менше налаштовані на автономію, 
зокрема, і завдяки тому, що переконані у заміні «чужої» влади. 

Але на загал ідея соборності є панівною в країні: 71% насе-
лення (87% жителів західних областей) є прихильниками єдиної 
унітарної України. На цьому тлі вирізняється Донецька область, 
46% жителів якої є прибічниками федерального устрою [10, c. 39], 
при чому це стосується не автономії свого регіону, а устрою 
країни в цілому. Це є доволі типовим для Донбасу, який демон-
стрував свої антистоличні (стосувалося це Петербурга, Москви або 
Києва) уподобання упродовж усієї своєї історії. Найвиразніше це 
виявлялося під час кризових періодів [25, c. 20]. 

Ідеологія федералізації України спирається на тезу про мен-
тальні, поведінкові, релігійні принципові відмінності населення 
різних частин України, найчастіше Західної та Східної. На жаль, 
впевненість у тому, що виключно промислово розвинені області 
забезпечують економічний розвиток, ВВП і бюджетні надходження, 
домінує і досі. У поєднанні з переконаністю мешканців Донбасу в 
тому, що населення західних областей прагне не працювати, а 
отримувати державну допомогу, це неминуче провокує ментальний 
поділ населення України, принаймні в уяві окремих його верств. 

Певною мірою цю тезу ілюструє зростання переконаності 
населення у збільшенні за роки незалежності віддаленості між 
східними та західними регіонами країни і значно вищі показники 
таких настроїв на Донбасі: якщо в 2003 році так вважали 13,4% 
населення України (21,8% жителів Донбасу), то в 2013 – вже 32,5 
(на Донбасі – 41,3), а в 2014 році цілком очікувано частка таким 
чином налаштованого населення становила 37,2% (на Донбасі цей 
показник взагалі став домінуючим – 59,4%). Отже, можна 

                                                 
 За даними Інституту соціології НАН України. 
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стверджувати, що за багато років до початку бойових дій на 
Донбасі було поживне середовище для сепаратистських настроїв. 

Але варто дослухатися до беззаперечного морального автори-
тету української нації блаженнішого Любомира Гузара: «Немає 
поділу між Сходом і Заходом України. Поділ є між тими, хто 
любить Україну і хто її не любить. А це не є локальним чи регіо-
нальним явищем. Це є різниця між тими, хто каже: «Любіть 
Україну!», і тими, хто каже: «Люблю Україну» [26]. 

Думки жителів Донбасу та Криму щодо державного устрою 
України завжди відрізнялися від позиції населення решти регіонів, 
навіть від інших областей Південного Сходу. Зокрема, в 2014 році 
ідеї приєднання свого регіону до Росії в Луганській області підтрима-
ли 30% опитаних, у Донецькій – 27%, тоді як в Дніпропетровській – 
7%, стільки ж в Одеській. Звичайно, що і в Донецькій, і Луганській 
областях противників приєднання до Росії теж було більше (в обох 
областях по 52%), але все ж сепаратистські настрої тут були в кілька 
разів вищі, ніж у сусідніх областях Південного Сходу. 

Характерно, що мешканці Донбасу вирізняються за пито-
мою вагою прихильників виходу зі складу України не тільки 
свого регіону (37% vs 11,5% в цілому по Україні), а й Галичини 
(16% vs7). Отже, значно більша поширеність у регіоні орієн-
тацій на федеративний устрій Української держави пов’язана не 
тільки із прагненнями власного відокремлення. 

Сам по собі збройний конфлікт та його наслідки вже впли-
нули на настрої щодо відокремлення територій, непідконтрольних 
Україні. Якщо в цілому 12,3% жителів України вважають за 
доцільне надати територіям самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» 
повну незалежність, то серед мешканців підконтрольних Україні 
частин Донецької та Луганської областей так вважають лише 5,4%. 
І навіть прихильників надання цим територіям автономії у складі 

                                                 
  Дослідження «Думки та погляди населення Півдня та Сходу України: 

квітня 2014 року» було проведено КМІС 8–16 квітня 2014 року, у 8 областях 
України (Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, 
Одеській, Херсонській та Харківській). У кожній з областей за обласною 
вибіркою було опитано по 400 респондентів. 

  Опитування 4413 осіб проведене 25.12.2014 – 15.01.2015 рр. Фондом 
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою 
«Ukrainian Sociology Service». 
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України серед них менше, ніж, скажімо, на Півдні (31,9 vs 40,1%). 
За даними Інституту соціології НАН України левова частка 
жителів усіх без винятку регіонів України переконана в необхід-
ності збереження цих територій у складі України, і поділ між 
окремими регіональними угрупованнями здійснюється за прин-
ципом надання чи ненадання їм статусу автономії.  

 

 
 

Джерело: Українське суспільство 1992–2015.Моніторинг соціальних 
змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 

 

Характерно, що 39,2% опитаних мешканців Донбасу не 
можуть визначитися із цим вкрай важливим питанням, щоправда, 
йдеться про думку жителів територій, підконтрольних Збройним 
силам України, а питання стосується зони АТО. Водночас, 
оскільки зберігаються доволі тісні людські зв’язки, 53,6% 
жителів контрольованих українською владою районів Донецької 
та Луганської обл. переконані, що уряд України має фінансувати 
життєдіяльність самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». Для порів-
няння: такого погляду дотримуються 31,1% жителів західних 
областей, 28,8% – центральних, 37,0% – південних і 38,4% 
жителів сусідніх Харківської, Запорізької та Дніпропетровської 
областей. І знову, саме мешканці Донеччини та Луганщини знач-
но частіше за інших не можуть визначитися з відповіддю на це 
питання (30,1% vs 9,6% на Сході і, наприклад, 12,6% на Заході). 
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Оцінюючи результати різноманітних опитувань населення з 
цього приводу, варто доволі критично ставитися до отриманих 
результатів через те, що значна частина громадян просто не 
розуміє сутності особливості того або іншого державного устрою. 
Більшість прихильників федералізації просто очікують того, що в 
розпорядженні регіону, де вони проживають, буде більше грошей, 
які можна буде спрямувати на його розвиток. Власне, це є 
повторенням прагнення відокремлення України від СРСР.  

Процеси в економічній сфері (регіональна дезінтеграція, 
диференціація, недосконала податкова і міжбюджетна політика 
тощо), спекуляція певних політичних партій і блоків на невігластві 
і фобіях населення надали можливості для створення міфу про 
Донбас і Галичину як полюси регіональної системи України і 
навіть концепту «двох Україн», яким «не зійтися ніколи». 

Специфіка донбаської ідентичності формувалася під впливом 
власної міфології, малоефективної соціально-економічної політики 
центральної влади та зовнішнього інформаційно-культурного впливу. 
Більшість населення Донбасу ніколи не формулювали свого бачення 
національної перспективи та не надавали їй значення. В умовах 
мирного співіснування двох держав вони перебували ніби в двох 
реальностях: територіально – належали до України; ментально – були 
більш спорідненими з Росією. В стабільних умовах розвитку, коли не 
було потреби робити вибір між проукраїнськими та проросійськими 
принципами, обидві групи цілком мирно уживалися на одній 
території. Однак у період революційних змін це стало джерелом 
глибокого конфлікту, який під впливом зовнішнього втручання 
вилився у збройне протистояння. 

Переважання російської мови в побутовому спілкуванні. 
Одним з основних чинників індивідуальних, реґіональних, націо-
нальних ідентичностей, специфіки участі в культурі є мова – 
мислення, спілкування, розуміння медійної, художньої, ділової та 
іншої інформації. За інших рівних умов кращою є полілінгвіс-
тичність, яка забезпечує ширші можливості спілкування, оволодіння 
культурними надбаннями, врешті-решт, є важливою передумовою 
інтеграції суспільства. Нині в Україні практично нарівно використо-
вуються українська і російська мови. Проте пошук балансу їхнього 
функціонування, який задовольняв би мешканців різних реґіонів, до 



 

 39

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

цього часу не дав бажаних результатів, що створює вагомі ризики 
напруги і політичних конфронтацій у суспільстві.  

Мовні практики як різновид культурних практик можна 
трактувати як вибір мови повсякденного спілкування, навчання, 
спілкування у публічному просторі, споживанні культурних продук-
тів тощо. Цей вибір обумовлений соціокультурними відмінностями і 
продукують певні кордони між групами, підтримують чи розмивають 
відмінності між «Ми» і «Вони», підсилюють чи послаблюють індиві-
дуальні й колективні ідентичності залежно від соціоісторичних 
ситуацій, подій та обставин. Багаторічні дослідження свідчать про 
високу мовну компетентність громадян України щодо української і 
російської мов. Наприклад, за даними 2013 р., три чверті населення 
вільно володіють тією чи іншою (можуть вільно говорити, читати і 
писати), решта – кожен четвертий – так чи інакше розуміють україн-
ську/російську; тих, хто не розуміє обидві мови, практично немає, 
хоча певні територіальні відмінності спостерігаються. Імовірно, 
дається взнаки географічна близькість/ віддаленість Росії і відповідна 
наявність/відсутність тісних зв’язків на побутовому рівні.  

Табл. 2. 
Особливості мовних компетенцій щодо  

української, російської, англійської мов, 2013, % 
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74,6 75,1 2,3 13,2 16,2 4,7 4,8 4,4 6,0 6,3 3,9 20,8 1,0 0,3 65,9

Захід  98,3 45,2 3,2 1,2 27,1 6,3 0,3 12,1 5,5 0,3 15,0 24,2 0,0 0,6 60,8
Північ  83,0 72,2 2,3 12,7 23,2 6,5 1,6 2,6 7,2 2,6 1,6 21,6 0,0 0,3 62,4
Центр  83,4 59,6 3,8 12,1 25,3 1,9 1,5 9,4 8,3 3,0 4,5 21,5 0,0 1,1 64,5
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Продовження Табл. 2 
Південь  77,3 86,2 4,4 16,0 12,2 7,2 3,9 1,1 5,6 2,8 0,6 20,0 0,0 0,0 62,8
Схiд  77,2 94,8 0,3 15,1 4,3 2,2 4,3 0,6 2,8 2,8 0,3 16,0 0,6 0,0 78,8
Донбас  40,6 92,9 1,1 25,1 7,1 5,7 15,9 0,0 8,2 15,9 0,0 22,0 2,5 0,0 63,1
АР Крим 23,1 96,7 2,2 14,3 3,3 2,2 11,0 0,0 3,3 41,8 0,0 18,7 9,9 0,0 73,6
Вища 
освіта 

78,5 86,4 4,8 14,5 11,0 10,1 2,6 2,2 8,8 3,9 0,4 32,5 0,4 0,0 43,9

Велике 
місто 

64,3 87,9 2,1 17,6 9,2 5,8 9,6 1,5 7,2 7,2 1,4 23,1 1,4 0,0 61,8

 
Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг соціаль-

них змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 
 
Безперечно, володіння більшою кількістю мов полегшує дос-

туп до культурних продуктів, розширює світогляд, урізно-
манітнює картину світу, сприяє міжкультурній комунікації, 
відкритості, толерантності до інших культур. За умов глобалізації 
стає звичайним володіння іноземними мовами, але для громадян 
України це ще дуже проблематично. Зокрема, лише 5% фахівців з 
вищою освітою вільно володіють англійською. Разом з тим, 
ситуація повсякденної двомовності свідчить про значний обсяг 
мовного/культурного капіталу в українському соціумі, від якого 
не варто відмовлятися. Завдання мовної політики полягає в 
утриманні доцільного балансу функціонування обох мов у 
публічному просторі. 

Ситуація, яка склалася в Україні після анексії Росією Криму 
і розгортання військових дій на Донбасі, неординарно позна-
чилася й на мовних преференціях. Збільшилася частка осіб, які 
на питання щодо сприйняття продуктів культури обирають 
толерантний варіант: «немає значення, якою мовою», «одна-
ковою мірою». Більшість – і російськомовні, і україномовні 
громадяни – підтримують Українську державу. Тією чи іншою 
мовою може читати пресу і літературу, слухати радіо, дивитися 
телепередачі кожен другий мешканець Західного регіону, 72% 
на Півночі країни, 80% – у Центрі, 71% – на Півдні, 77% – на 
Сході, 61% – на Донбасі. 
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Табл. 3. 
Розподіл населення за мовою, якою зручніше читати книги,  

газети та журнали, дивитися телебачення, фільми,  
слухати радіо, 2015 р., % осіб, які визначились із відповіддю 

 

Регіони 
Тільки 
україн-
ською 

Тільки 
російсь-
кою 

І україн-
ською, і 
росій-
ською 

однаковою 
мірою 

Немає 
значення, 
україн-
ською чи 
росій-
ською 

Іншою 
мовою 

Україна в 
цілому 

18,3 13,9 35,8 34,8 0,1 

Захід  50,2 0,8 25,2 25,4 0,3 
Північ  17,5 10,5 36,0 36,0 0,0 
Центр  15,2 4,7 50,2 30,0 0,0 
Південь  4,1 23,9 28,1 43,2 0,5 
Схiд  2,7 20,0 36,8 40,5 0,1 
Донбас  2,4 35,9 30,9 30,9 0,0 

 

Джерело: Українське суспільство 1992–2015. Моніторинг соціаль-
них змін. – Інститут соціології НАН України. Таблиці. Рукопис. 

 

Посилення настанов щодо двомовності у практиках спожи-
вання культурної продукції є свідченням того, що пост-
майданний період усупереч поширеним тезам, які час від часу 
«вкидаються» в суспільство через контрольовані певними 
політичними силами ЗМІ, характеризується прагненням 
знаходження спільної мови, спільного розуміння між різними 
верствами населення.  

Опікування РФ долею російської мови та культури в 
Україні є лише звичайним камуфляжем геополітичних амбіцій 
російської державно-політичної еліти, зокрема, провокування 
внутрішньоукраїнського протистояння між прихильниками й 
противниками західного вектора міждержавних відносин та 
намагання проросійських сил в Україні перешкодити інтеграції 
нашої держави з європейськими і євроатлантичними струк-
турами.  
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Державу й суспільство поділила не мова  це зробили полі-
тики, їхня жага влади. Принцип управління «розділяй і владарюй» 
особливо активно почали культивувати від 2004 р., поділяючи 
Україну на «бандерівський» Захід і «бандитський» Схід. Перемога, 
здобута через розкол нації, – це піррова перемога, тому що сили, 
які програли на виборах, робитимуть усе для свого реваншу, діючи 
за принципом – «що гірше, то ліпше». 

Як засвідчили події 2014 р., проблема полягала не в мові, а в 
ігноруванні реалій суспільного буття регіонів. Так званий 
«мовний» фактор мав радше зовнішній, ніж глибинний, сутніс-
ний вплив. Про це свідчить, зокрема, його мінімальне значення 
для переселенців, які в численних фокус-групах і глибинних 
інтерв’ю взагалі не говорили про те, що мова навчання в школах 
або виховання в дитячих садках має для них скільки-небудь 
серйозне значення. І питання навіть не в мові спілкування – 
російська поширена і в Харкові, і в Києві, і в Одесі, хоча тільки 
на Донбасі 73,0% мешканців спілкуються в родині переважно 
російською мовою (аналогічний показник по Україні в цілому 
становить 31,2%, в східних областях – Харківській та Дніпро-
петровській – 49,3%) [10, c. 203]. Відповідно і відрізнялося 
ставлення мешканців Донбасу до надання російській мові статусу 
офіційної – якщо в середньому по Україні частка прихильників 
такого рішення становила 32%, у східних областях – 47%, то на 
Донбасі – 73 [10, c. 204]. Значною мірою такі настрої спричинили 
гостру реакцію на рішення Верховної Ради України від 
23.02.2014 щодо скасування ухваленого за часів президентства 
В.Януковича Закону України «Про засади державної мовної 
політики». Фактично це рішення, цілком правильне загалом, але 
прийняте без урахування поточної політичної ситуації, відіграло 
роль бікфордового шнуру. Радше за все, Росія знайшла б інший 
привід для підпалу донбаського багаття, але таким виявилося 
саме зазначене рішення Верховної Ради України попри непід-
писання його тодішнім виконувачем обов’язків Президента 
України О.Турчиновим.  

Варто ще раз підкреслити: саме повсякденна двомовність, 
достатньо вільне володіння українською й російською мовами 
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більшістю громадян країни містять у собі потенціал солідаризації і 
спільний ґрунт для порозуміння, комунікації у суспільстві.  

Однак протягом останнього десятиліття комерційна видав-
нича політика щодо преси й періодики віддавала пріоритет 
російськомовним продуктам, забезпечуючи їм вищі тиражі. 
Протекціоністські заходи для вітчизняних видавництв протягом 
цих років не були реалізовані, і простір художньої літератури 
залишається переважно російськомовним, з насиченням ринку 
продукцією російських видавців різних жанрів і напрямів. Упро-
довж 2013 і 2014 років 53% і 44% опитуваних відповідали, що 
більше полюбляють читати російською; 25% і 24% – україн-
ською; 9% і 15% – «мовою, якою написана книжка, якщо я її 
добре знаю»; 12% і 17% – «все одно, якщо я знаю мову». Про 
певну «невидимість» сучасної української літератури свідчать і 
відповіді респондентів про знання українських письменників: 
більше половини знають Ліну Костенко (читали її твори 36%), 
інших письменників (В.Шкляра, І.Карпу, Ю.Андруховича, С.Жа-
дана, М. Матіос) читали не більше 11%, знають про їх творчість 
18–24% [27]. Українською мовою купують переважно навчальну/ 
наукову літературу та дитячі книжки. Проте за обставин, що 
склалися, інтерес до подій у країні та суспільстві, історії України, 
участі письменників у публічному житті помітно підвищується, і 
популярність українського культурного оригіналу має вагомий 
шанс до зростання. 

Вплив втручання Російської Федерації, зокрема, подій у 
Криму. До тактики агресивного тиску на Україну Росія 
перейшла ще задовго до Майдану. РФ не сприймає незалежність 
нашої держави і вважає Україну російським регіоном зі специ-
фічним політико-правовим статусом. Відповідно розроблялася й 
стратегія російських політичних та бізнес-структур стосовно 
розвитку внутрішньоукраїнських політичних процесів. За весь 
час незалежності політичні й бізнесові кола РФ крок за кроком 
відвойовували все нові «плацдарми» на українських теренах, 
відігравали щораз більшу роль в українському політикумі, 
економіці, промисловості, кредитно-фінансовій сфері тощо. 
Однією з перших спроб В. Путіна вплинути на політичну 
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ситуацію в Україні було ухвалення 2002 р. «Програми заходів з 
підтримки Російською Федерацією співвітчизників за кордоном 
на (20022007 роки)», у якій передбачалися шляхи формування 
умов для захисту та заохочення прав і свобод російськомовного 
населення. У межах цієї «захисної» кампанії на Україну чинили 
тиск щодо надання офіційного статусу російській мові та запро-
вадження подвійного (українсько-російського) громадянства. 
Для досягнення мети передбачалося втягнути Україну в між-
народні домовленості в межах СНД про спільну мовну політику, 
яка передбачала визнання всіма державами-учасницями росій-
ської мови як офіційної. Іншим елементом кампанії стала 
підтримка російських національно-культурних та інших громад-
ських організацій в Україні, які переймалися питаннями 
«дискримінації російської мови і культури». Тільки на 2002 рік 
для реалізації цієї Програми Урядова комісія у справах 
співвітчизників за кордоном виділила 135 млн руб. [28, c. 8–9]. 

Причиною такого поспіху В. Путіна, можливо, стали 
результати перепису населення України 2001 р., які засвідчили 
загрозливі для РФ зміни в складі російської діаспори. За перепи-
сом частка громадян України, які позиціонували себе як етнічні 
росіяни, зменшилася з 22% у 1989 р. до 17% у 2001 р. 
Приблизно така сама ситуація (16,5%) була й за переписом насе-
лення в 1959 р., що також стривожило керівництво СРСР [29]. 
Як відомо, тоді проукраїнське керівництво нашої держави було 
замінено на проросійське, зусиллями якого кількість етнічних 
росіян зросла до 22%. Падіння в ХХІ ст. кількості російського 
етносу в Україні знову до критичних 17% (для надання статусу 
територіальної автономії необхідно 20%) й стривожило 
російське керівництво.  

Мабуть, тому РФ у межах реалізації завдань з розширення своєї 
присутності в Україні посилила роботу з активізації діяльності 
наявних та заснування нових підконтрольних структур. Зокрема, у 
вереснігрудні 2004 р. за сприяння «Росзарубіжцентру» та інших 
організацій РФ у нашій державі було створено низку нових 
громадсько-політичних об’єднань проросійського спрямування 
(«Російський Клуб», Координаційну раду молодіжних організацій 
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російських співвітчизників, Товариство сприяння відродженню 
російської культури і традицій тощо). Крім того, військово-патріо-
тичні організації РФ активізували діяльність із залучення до 
співпраці організацій російських співвітчизників нашої держави. З 
2006 р. у м. Києві та низці обласних центрів України розпочали 
свою роботу «Російські культурні центри» (РКЦ). З позицій РКЦ 
упроваджувався механізм фінансування проросійських організацій, 
окремих політиків та інших політичних і мас-медійних проектів в 
Україні через різноманітні гуманітарні програми РФ [30]. У 
підсумку, наприкінці 2013 р. на території нашої держави функціо-
нувало понад 200 проросійських громадсько-політичних об’єднань 
та регіональних російських общин, найактивнішими серед яких є 
Руський Рух України, Руська Община України, Руський молодіжний 
рух, партія «Руський Блок», Всеукраїнське товариство російської 
культури «Русь», Рада слов’янських народів України, Росії, Білорусі 
та низка інших.  

Втручання російських владних органів в етномовну й етно-
культурну ситуацію в Україні підняло на поверхню ті емоції й 
почуття, що посилюють міжетнічну недовіру і продукують 
конфліктні настрої, небезпечні для України як перспективою її втя-
гування в непривабливі російські зовнішньополітичні проекти, так і 
провокуванням внутрішньоукраїнського протистояння між прихиль-
никами та противниками західного вектора міждержавних відносин. 
Наслідком таких дій стало посилення конфліктогенності всередині 
українського суспільства, що вилилося в масові акції протесту та 
силові протистояння між захисниками української мови та владою. 
Під час цих протистоянь, які досягли свого апогею після того, як 
Верховна Рада ухвалила Закон України «Про засади державної мов-
ної політики», влітку 2012 р. влада вперше використала так званих 
«тітушок»  оплачуваних людей для вчинення провокаційних дій.  

Водночас російські експертні групи ще тоді опрацьовували 
можливість ініціювання процесу створення в східних та південних 
регіонах нашої держави, де проживає 78% етнічних росіян, 
проросійських громадсько-політичних об’єднань, які могли б 
ефективно протистояти «антиросійському курсу керівництва 
України» [30]. 
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Усі ці обставини визначили логіку проекту «Новоросія», який 
мав виправдати підконтрольність Російській Федерації Півдня та 
Сходу України. Цей ідейний концепт репрезентував В. Путін ще 
17.04.2014 р., де основною була теза про те, що території Хар-
ківської, Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської та 
Одеської областей у часи Російської імперії не входили до складу 
України, а їх передав нашій державі радянський уряд [31]. У цьому 
полягала ідея Путіна щодо відновлення «історичної справедли-
вості» – утворення сучасної держави Новоросія. На початку 
впровадження цього проекту було проведено акції інформаційного 
впливу: мітинги, демонстрації, прийняття резолюцій з приєднання 
до РФ, псевдореферендуми на підтвердження незалежності тощо. 
Ці акції досягли своєї мети лише на Донбасі, решта ж російсько-
мовних регіонів не піддалася на провокації. Тому був привід 
перейти до воєнної фази хоч би на Донбасі, залучивши до участі в 
бойових діях українських громадян. 

Анексія Криму, що передувала подіям на Донбасі, її без-
кровність, значне підвищення пенсій і зарплат у бюджетній 
сфері, агресивна пропаганда зумовили масові очікування 
безхворобливого переходу Донбасу під протекторат РФ (шляхом 
чи то безпосереднього входження до складу Федерації, чи то 
створення незалежної республіки на зразок Абхазії та Південної 
Осетії). Саме такого розвитку подій очікувала та частина жителів 
Донбасу, яка пристала на пропаганду. Вони мріяли про те, що 
після певного поштовху з боку «сепаратистів» пройдуть референ-
думи щодо незалежності «ДНР-ЛНР» та/або щодо входження 
«ДНР-ЛНР» до складу Російської Федерації, після чого відбу-
деться доленосне рішення Державної Думи. Навряд чи населення 
вдалося б до озброєних дій без активної підтримки ззовні, але 
воно і не надто демонструвало свою підтримку центральної 
влади, зокрема, зусиллям щодо стабілізації обстановки. Проте 
попри всі ці настрої населення регіонів, значно більше налашто-
ваних на контакти з Росією (Схід і Південь України), менше 
переймаються відносинами з РФ, власне, як і подіями в Криму. 
Натомість це значно більше цікавить жителів західних, централь-
них і північних областей. 
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Табл. 4. 
Розподіл населення, яке відчуває занепокоєння  

через політичну ситуацію, за оцінкою важливості відносин  
з Росією та подій у Криму,% 

 

Регiон 

Показник Серед усіх
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хi
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Ц
ен
тр

 

П
iв
нi
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С
хi
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П
iв
де
нь

 

м
. К

иї
в 

Стан відносин  
з Росiєю 

72 80 81 78 68 63 54 

Ситуація в Криму 56 77 71 58 44 40 45 

 

Джерело: Моніторинг ЦСМ/УІСД імені О. Яременка за участю 
відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансфор-
мацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2014 р. 

 

Узагалі «історія не припускає умовного способу», і з позицій 
сьогодення не зовсім коректно оцінювати варіанти перебігу подій 
початку 2014 року. Проте Донбас завжди був сприятливим середо-
вищем для прорадянських ідей, і потрібно було кинути відповідне 
насіння, аби ці ідеї проросли, але нічого би не проросло без 
російської пропаганди і «русского мира».  

Зважаючи на поширені в регіоні настрої, на масове незадово-
лення економічною ситуацією, можна стверджувати, що без 
масштабного «brainwashing» жителі Донбасу, як і більшість 
мешканців інших областей України, переймалися б поточними 
негараздами, проблемами зайнятості, зростання цін та тарифів, 
врешті-решт – низькою якістю роботи владних структур. Саме 
військове втручання Росії створило політичну можливість, до того 
не реалістичну. Всупереч очікуванням обіцяного стрімкого покра-
щання життя мешканці Донбасу зазнали (і досі зазнають) бомбар-
дувань, грабежів, репресій, руйнувань будинків, лікарень, шкіл, 
підприємств, відсутності грошей і найнеобхіднішого в торговельній 
мережі. Люди схаменулися, переважна їх більшість прагнуть миру. 
Але миру в регіоні нема, і досі панують стереотипи, причому з обох 
сторін. Достатньо іскри, щоб ненависть спалахнула знову. 
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Нагромадження ризик-потенціалу на Донбасі та в Україні 
у цілому. В розвитку подій на Сході вирішальним було те, що в 
Донбасі та в Україні загалом разом із антимодернізаційними 
процесами поступово накопичувався ризик-потенціал. Його нагро-
мадження, разом з агресивним зовнішнім впливом, призвело до 
збройного протистояння. 

Аналізуючи соціально-економічний та культурно-політичний 
розвиток Донецької й Луганської областей, можна ствердити, що 
накопичення ризик-потенціалу на регіональному рівні з часом 
тільки посилювалося. Це було пов’язано з такими явищами і 
тенденціями: 

1. Формування відносної незалежності соціально-економічного 
простору Донбасу, слабкої підконтрольності території центральній 
владі. З самого початку центральна влада навіть допомагала Донбасу 
залишатися «вільним степом», скидаючи туди небажані соціальні 
елементи, намагаючись захистити від них великі міста. Так трапилося 
у 1939–1940 рр., коли людей із приєднаних до Радянського Союзу 
земель посилали на Донбас як дешеву робочу силу, і в післявоєнні 
роки, коли Донбас приймав «небажані елементи» (усіляких утікачів, 
радянських та іноземних військовополонених, українських націона-
лістів, а також злочинців тощо). Подібна «міграція» відбувається і 
сьогодні за більш кривавим сценарієм. Дослідник історії Донбасу 
Гіроякі Куромія, діставшись до архівів Донецької і Луганської 
областей, стверджує, що в сталінські роки жоден український регіон 
навіть не наближався до Донбасу за рівнем привабливості для 
«шукачів волі», але краєм заслання та ув’язнення він був не меншою 
мірою, ніж землею свободи [25, c. 95–96]. Незалежність Донбасу була 
проблемою як для Москви, так і для Києва, який ніколи не досягав 
значного успіху в спробах впливати на Донбас. Об’єднана ж 
регіональна еліта під прапором Партії регіонів мала змогу значною 
мірою лобіювати власні інтереси під прикриттям інтересів Донбасу. 

2. Формування в регіоні ризик-солідарностей. Цей термін 
визначає солідарність виробників ризиків як спільноту людей, що 
силовим методом приватизує національні ресурси, виробничі та 
суспільні системи, включаючи соціальний порядок, у своїх власних 
інтересах [32]. Така ризик-солідарність на підставі монополістичного 
капіталу, сформованого в Донбасі за короткий час в основному 
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політичними, кримінальними та іншими позаекономічними мето-
дами, консолідувалася вже наприкінці 1990-х рр., заблокувавши 
доступ у регіон конкурентам і захопивши політичну владу та 
інформаційний простір. Державна влада протягом багатьох років – 
ще з часів президентства Л.Кучми – не чинила опору концентрації не 
тільки приватної власності, а й фактично приватної влади на 
території Донбасу, внаслідок чого цей монополістичний капітал 
забезпечив собі економічну автономію та значні привілеї. Нелегаль-
ність і насильство були тут ключовими характеристиками. Особли-
вістю суспільного життя регіону є потужні розгалужені родинні, 
кланові й клієнтські зв’язки. Поступово саме вони, а не закони, 
інтелектуальний потенціал людини, здібності й навіть не добро-
совісна і чесна праця стають джерелом влади, багатства, підвищення 
статусу і поваги. Така система соціальної взаємодії разом зі слабкістю 
державних інститутів гальмують і роблять майже неможливим 
процес модернізації і демократизації на теренах Донбасу. 

3. Значна частка ризиків пов’язана з поширеністю несприятливих 
умов праці та життя населення. В економіці Донбасу переважають 
галузі, де найбільш поширені важкі та небезпечні умови праці. Так, у 
вугледобувній промисловості в 2013 р. більше 80% штатних праців-
ників здійснювали трудову діяльність в умовах, що не відповідала 
санітарно-гігієнічним нормам, у сфері виробництва коксу та 
нафтопереробки таких було 59%, у металургійному виробництві – 
майже 53%, у цілому ж в Донецькій області – 44%, в Луганській – 49% 
зайнятих працювали в таких умовах [33, c. 7–8]. Важкі та небезпечні 
умови праці виснажують життєві сили працівників, погіршують їх 
здоров’я, ведуть до передчасної смертності. Тому середня тривалість 
життя чоловіків, які становлять основний контингент працівників про-
мислових підприємств, не набагато перевищує пенсійний вік і дорів-
нює 64 рокам. У 2011-му, наприклад, половина померлих чоловіків 
були молодшими 65 років – 16,7 тис. осіб. За даними Фонду 
соціального страхування на Донецьку та Луганську області стабільно 
припадає понад половину професійних захворювань по країні. Дві 
третини захворювань – хвороби органів дихання. Зростає питома вага 
хвороб нервової системи та, як наслідок, смертність від таких недуг. 
При цьому кожна восьма така смерть спричинена «дегенерацією 
нервової системи внаслідок вживання алкоголю» [30]. Організація 
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виробництва в галузях важкої промисловості здійснюється переважно 
на великих підприємствах, де трудова діяльність пов’язана не лише з 
важкими і небезпечними умовами праці, але й високим рівнем 
інтенсивності та цілодобовим режимом роботи. Це передбачає значно 
вищий рівень винагороди за працю. Однак навіть у вугільній 
промисловості вона становить близько 130% до середнього рівня по 
області, а в інших видах промислової діяльності є нижчою. Такий 
рівень заробітної плати не компенсує усіх тих зусиль і ризиків, які 
склалися у промисловості Донбасу, вона є низькою і не забезпечує 
нормального відтворення життєвих сил працівників та добробуту їх 
родин. Окрім того, зайнятість на таких підприємствах пов’язана з 
жорсткою дисципліною праці та безправним становищем найманого 
працівника. Все це позначається і на способі життя населення, який 
характеризується мінімізацією життєвих благ, а в районах закриття 
шахт наближається вже до стану соціального відторгнення Див.: 34.  

4. Окремі ризики пов’язані із тим, що в Донбасі довгі роки не 
було сформовано «критичної маси» людського та інтелектуального 
капіталу, відповідного статусу центрального регіону – творчої 
інтелігенції, студентів, науковців, за винятком працівників галузевої 
гірничої науки. На відміну від Києва, Харкова, Львова, Одеси, 
Дніпропетровська, Донецьк ніколи не був «губернським» містом, що 
також наклало свій відбиток на соціокультурні характеристики його 
мешканців, обсяг «центральних» функцій і атмосферу в цілому. Під 
час проведення в кінці 1980-х років дослідження щодо наявності 
центральних функцій у надвеликих міст України Донецьк опинився 
на останньому – шостому місті [35, c. 82–83]. Під час створення в 
1960-х рр. низки інститутів НАН України в Донецьку велику частку 
їх співробітників становили прибулі з інших регіонів – Росії, Києва, 
Західної України, їм запропонували привабливі умови праці і побуту. 
Однак у подальшому багато наукових кадрів та представників 
творчої еліти мігрували з Донбасу в інші регіони України або інші 
країни, де вони були більш затребуваними. 

5. Поширеність невігластва, різноманітних фобій щодо подій 
в Україні та стратегій її розвитку. Головним чинником неста-
більності в житті Донецька є травмована свідомість місцевого 
населення [36], значною мірою зумовлена інформаційною ситуа-
цією в регіоні. Майже половина мешканців Донецька отримувала 
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інформацію про події в світі з Інтернету, 40% – з телебачення. 
Друкованих видань у Донецьку майже не читали. Більше третини 
донеччан довіряли українським ЗМІ, 23% – російським, а 32% не 
довіряли жодним. Якщо раніше страхи донеччан стосувалися 
переважно природних потреб: голод, знецінення гривні, то весною 
2014 р. спрацювали страшилки про «бандерівців»: щонайменше 
60% мешканців Донецька справді бояться радикально налашто-
ваних мешканців Західної України, 47% донеччан у квітні боялися 
центральної київської влади, більше третини – європейських і 
американських політиків. На Донбасі вірили, що на території 
України Європа та США воюють із Росією [36]. 

Не менш значний ризик-потенціал формувався і на націо-
нальному рівні. Це пов’язано з такими негативними явищами:  

1). Відсутність справжніх реформ, задекларованих в усіх 
сферах суспільства. В найпершу чергу це стосується модернізації 
економіки на інноваційній основі та підвищення її ефективності, 
детінізації, демонополізації, що є основою зростання добробуту 
населення. Поки що відсутні успіхи в подоланні корупції, рефор-
муванні закостенілої бюрократичної системи, не здійснено судову 
реформу тощо. Все це сприяє нагромадженню потенціалу негати-
візму в суспільному житті. 

2). Тривала нестабільність наявного співвідношення політич-
них сил і впливів на всіх рівнях влади, постійна жорстка 
боротьба партій за представництво у владних органах на всіх 
рівнях, перманентний навколовиборчий ажіотаж 2004–2014 рр. 
дезорієнтують населення, породжують сумніви у можливості 
формування в країні легітимної, дієздатної й ефективної влади, 
створення стабільної та незалежної держави. Опитування Центру 
Разумкова 2015 р. показали, що дійсно незалежною державою 
вважали Україну більшість опитаних у Центральному та Західно-
му регіонах, на Донбасі ж (на підконтрольних Україні терито-
ріях) більшість дотримувалася протилежної точки зору [20]. 

3). Відсутність активної культурної політики, яка могла б 
сформувати національний соціокультурний простір та інтегру-
вати суспільство. Вітчизняні дослідники підкреслюють, що 
історія та культура є не менш істотними чинниками ідентифікації 
національної свідомості. Для української нації, яка, з огляду на 
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історичні обставини, тривалий час формувалася саме як «куль-
турна» (Kulturnation), а не «державна» (Statеnation), вони є дуже 
важливим компонентом ідентичності. Будь-яка успішна полі-
тична нація має своє етнічне та мовно-культурне ядро, навіть 
коли вона формується за принципом «плавильного тигля», як 
американська. Для України культурні чинники є дуже важливими 
саме тепер, за недостатньої ефективності державних інституцій, 
незрілості політичних традицій та слабкості громадянських 
практик. За таких умов культурні складові української ідентич-
ності спроможні зміцнити стабільність у країні [13]. Однак в 
Україні культурна сфера розвивалася за залишковим принципом, 
що зумовило значні прогалини в найбільш масових та затребу-
ваних видах мистецтва та засилля іноземного, здебільш 
російського, культурного продукту. 

Окремо треба відзначити такий ризикоформуючий фактор, 
як прихильність певних державних діячів, а також діячів 
культури України до етноцентричної парадигми. Етноцентрична 
парадигма – це продукт навіть не індустріальної, а доіндустріаль-
ної епохи. Політика соціокультурної уніфікації всього простору 
України, редукція усієї цивілізаційної основи до єдиної 
державно-визнаної етнокультури неприпустима в сучасному 
модернізованому суспільстві. Стале намагання очистити етно-
культуру від «шкідливих» домішок призводить до її деградації, 
руйнації [37, c. 125]. 

Принцип «одна нація, одна мова, одна церква» не тільки 
належить минулому і позаминулому століттю, а й іншій епосі – 
індустріальній. Навіть у Західній Україні, за оцінками соціологів, 
він не набирав прихильників навіть у половини опитаних. Але це 
не заважало його використанню як у тривалому розмежуванні 
України, так і в майже миттєвому сепаратистському спалаху. 
Донбас – це специфічна соціокультурна спільність, що виникла 
як синтез сукупності процесів (економічних, політичних і 
культурних), ні один з яких не може трактуватися як абсолютна 
детермінанта. В її основі лежить синтез двох основних (росій-
ської і української) і цілого ряду інших культур, який повинен не 
призводити до кризи будь-якої з її складових, але, навпаки, ще 
більше відкривати її внутрішній потенціал. 
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* * * 
Події на Донбасі не можна розглядати виключно в локальному 

контексті – вони стали наслідком і ознакою глобальних зрушень, 
значення яких далеко виходить за межі не тільки регіону, а й усієї 
країни. Протистояння відбувається не за територіальною, еконо-
мічною, етнічною або мовною ознакою – воно здійснюється за 
цивілізаційним вибором між західноєвропейським і азійським век-
торами розвитку, між демократичними і тоталітарними цінностями. 
І від того, який напрям переможе, залежить майбутнє не тільки 
Донбасу і України, а й великою мірою стабільність європейської 
спільноти загалом. Визнання стратегічною метою розвитку України 
європейської інтеграції означає не формальне членство або 
асоціацію – йдеться про формування нових засад українського 
суспільства, панування принципово іншої системи цінностей, прав 
та обов’язків кожної конкретної особистості, суспільних прошарків, 
владних структур. Задля досягнення бажаної мети мають бути 
ефективно використані і засоби інформаційного впливу, і, без-
перечно, реформи економіки, системи права та державного устрою, 
прискорення становлення громадянського суспільства. Державна 
політика безпосередньо впливатиме на те, якою мірою трансформу-
ватимуться існуючі загрози дезінтеграції українського суспільства і 
якою мірою використовуватимуться наявні шанси та можливості 
поліпшення ситуації. 
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 Михайло Цюрупа  

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
«ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»:НА ПРИКЛАДІ  

ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
(СЕРЕДИНА 2014–КІНЕЦЬ 2015 РР.) 

 
Стаття присвячена соціально-політичному осмисленню нового 

феномену збройної боротьби, що виявився у воєнно-політичному 
конфлікті 2014–2015 рр. на Сході України, у якому дії проросійських 
сепаратистських сил, агресія РФ, позначені «гібридною війною», з 
одного боку, та легітимна антитерористична операція за терито-
ріальну цілісність країни, з іншого, привели до необхідності переосмис-
лення нових ризиків і небезпек українській державності та сувереніте-
ту у контексті системи міжнародної безпеки. Природа та модифі-
кації некласичних війн у новому столітті, характерні особливості, 
форми та соціальний зміст не прояснені у науковому відношенні, а 
категорія «гібридна війна», як політично-правовий неологізм, не 
зайняла місця у категоріальній низці понять політичної філософії. 
Завданням статті є спроба заповнити лакуни наукового аналізу 
сучасних воєнно-політичних конфліктів на основі аналізу соціально-
політичної природи «гібридної війни», яка триває на Сході України. 

Ключові слова: війна, мир, політологія війни, «гібридна 
війна», еволюція соціально-політичних поглядів на війну, політич-
ний характер війни. 
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Tsurupa Mykhailo. Political science analysis of the essence and 
forms of military struggle in the east of Ukraine (mid of 2014 – end of 
2015). This article focuses on the social and pоlitical understanding of 
the new phenomenon of armed struggle, which comes in armed conflict 
2014-2015 biennium’s. Offensive of Russia-separatists on East Ukraine 
marked as «hybrid war» on the one hand, and legitimate anti-terrorist 
operation for the territorial integrity of the country on the other. The 
nature of this stage modification of post classical wars in the new 
century, the characteristics and social content not yet clarified goal in 
the scientific sense, not explicate, and the category, mostly political and 
mass-media neologism not found its place in a number of categories of 
political concepts philosophy. Therefore leitmotif and objective article 
is an attempt to fill gaps of scientific analysis of modern wars and 
armed conflicts and to offer their own perspective on the essential 
social nature of the deep «hybrid war». 

 Key words: war, peace, philosophy of post modern war, «hybrid 
war», the evolution of political views on the war, the political character 
of the war. 

 
Після завершення балканської кризи – громадянської війни 

між республіками колишньої Югославії в середині 90-х рр. ХХ 
століття, засудження Міжнародним військовим трибуналом голов-
них військових злочинців та представників політичного керів-
ництва, винних у цих злочинах, у Європі, здавалося б, запанував 
мир. Європейці десятиріччями мали «дивіденди» мирного життя, 
начебто забуваючи, що війни, за Гегелем – це «серйозне повто-
рення історії». Так само і народ України сподівався, що нинішнє 
покоління не знатиме, що таке «справжня» війна. 

У грецькій міфології боги насилали на людей на початку 
їхньої історії випробування, серед яких найтяжчими були війни. 
Вони розпочались у бронзовому віці, коли озброєні люди впали з 
неба та почали воювати один з одним. Відтоді саме слово «війна», 
вказував письменник Томас Манн у романі «Калігула», лякає 
вояків і миротворців, майже точно повторюючи слова репресо-
ваного російського мислителя А. Снесарева з «Філософії війни». 
Той писав: «Війна … завжди потрясала людей, тривожила та 
будила їхню увагу та почуття…» [1, с. 44]. 
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У складних соціально-політичних умовах економічної кризи 
та боротьби з сепаратистами на Донбасі, що триває півтора року, 
українське суспільство потребує не тільки морально-аксіоло-
гічного, а й глибинного політологічного аналізу нового явища 
збройного насильства. Для того, щоб формувати стратегії розвитку 
країни, реалізувати життєві мирні плани нам і нашим дітям, слід 
пізнати природу нової модифікації війни у час «озброєного миру». 
Зазначимо, в літературі домінує фактологічний підхід до війни, не 
заглиблюватись у сутність стає традиційним підходом [2]. 

Проте концептуальний підхід до війни поставав у центр 
філософських рефлексій з часів античності, адже війна, за 
Гераклітом, «батько і цар усьому» [3, с.46]. Для позначення війни 
український інтерпретатор його фрагментів А. Тихолаз використав 
термін «розбрат» [4]. 

У Платона серед різних модусів збройної боротьби 
«міжусобиця…найтяжчий вид» [5, с. 91 ]. Для визначення війн він 
користувався двома термінами – «стадіз» і «полемос», є підстави 
вважати, що його сучасники цими термінами розрізняли війни 
внутрішні та зовнішні, війни між грецькими полісами та між 
греками і «варварами».  

Оскільки «полемос» став одним з перших визначень війни 
еллінськими мислителями, німецький мислитель Мартин Гайдег-
гер у передчутті Другої світової війни присвятив осмисленню 
гераклітівської тези частину свого твору. Він зупинився на 
онтологічному тлумаченні війни як «протистояння» [6]. Але за сто 
років до нього Карл Клаузевіц у творі «Про війну» також за 
найбільш загальне визначення війни визнавав «розширене проти-
борство» [7, с.33]. 

Велику увагу війні у контексті створеної ним теорії держави і 
права приділив Г. Гегель. Певним чином, він, як і Клаузевіц, 
перебував під враженням наполеонівських війн, які «зачаро-
вували» очевидців революційною несподіваною зміною балансу 
сил у Європі. 

Держави, за гегелівською «Філософією права», ставляться 
одна до одної як самостійні, незалежні, вільні індивідуальності. 
Внутрішні владні елементи – уряд, армія, силові інституції та 
органи політичного керівництва – несамостійні, бо вони висту-
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пають органічними моментами державного цілого, оскільки 
мовиться про суверенітет цілої держави [8, с. 336].  

З цього характерного правового статусу суверенних держав 
випливають і особливості їх взаємовідносин. Між державами, – 
розмірковує німецький мислитель, немає претора, в кращому разі 
їх відносини регулюються суддями і посередниками, до того ж, від 
випадку до випадку. Найчастіше держави звертаються до війни.  

Незалежність (суверенність) держав нерідко перетворює супе-
речки між ними у «питання сили, у стан війни», зазначав Гегель у 
фундаментальній праці «Енциклопедія філософських наук» 
(параграф 545 «Філософії духу»). 

Методологічним орієнтиром для визначення природи 
відносно нового явища збройної боротьби двох нерівнозначних у 
воєнно-політичному та воєнно-технічному відношенні сторін 
виступає ідея послідовника Гегеля К. Клаузевіца, що війна за 
своєю природою є хамелеоном. Вона постійно змінює свій зовніш-
ній вияв (феноменологічну сторону), тому і природу, і сутність 
кожної війни слід встановлювати окремо.  

Німецький філософ війни Карл фон Клаузевіц, без цитування і 
посилань на якого не обходиться сьогодні жодне серйозне воєнно-
теоретичне дослідження на Заході, за 12 років роботи завершив 
знаменитий твір «Про війну». Він залишив нам суперечливі визна-
чення природи війни: це «стихія абсолютного насильства», «продов-
ження політики насильницькими засобами», явище, яке не підлягає 
гуманітарним обмеженням, і абстрактне «розширене протиборство». 

 За умов, коли загострилися міждержавні суперечки потужних 
країн до нового стану «холодної війни», відбулося зіткнення гео-
політичних стратегій щодо архітектоніки безпеки, почались збройні 
змагання невизначеного характеру, можна було б передбачити по-
яву нових модусів війни. Так і сталося з появою «гібридних війн». 

Ми маємо зауважити, що «гібридна війна» не є універсальним 
виявом збройної боротьби у воєнно-політичному конфлікті: так, на 
Кавказі, у Сирії, Іраку вона вряд чи можлива, бо відсутні певні 
чинники-атрибути. Зокрема, сторони мають значні етнонаціональні, 
культурні відмінності, різні традиції ведення збройної боротьби 
(газзоват, джихад), тому навряд чи можливе «зрощування» форм 
бойових і насильницьких дій, учасників боротьби тощо. 
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 Для вжиття превентивних заходів під час виникнення 
«гібридних війн» у 2004 році група авторитетних фахівців провела 
дослідження ймовірних варіантів (форм) війни. Згідно з 
результатами роботи «мозкових танків» (Tanks Think), які нарахо-
вували у своєму складі майже 8 тис. спеціалістів, було запропо-
новано термін «гібридна війна», який прийнято у НАТО.  

Він починає «обростати» новими характеристиками – «повно-
масштабна гібридна війна» і т.д. Одним з перших у Європі в 
останньому смислі висловився міністр іноземних справ Норвегії, 
характеризуючи бойові дії російсько-сепаратистських сил проти 
України. На наш погляд, судячи з вжитку цього терміна в сфері 
міжнародного діалогу, він більш політичний, ніж науковий, що 
свідчить про актуальність саме політико-аналітичного погляду на 
сутність і модифікацію форм сучасних війн.  

У нашій публікації [9] ми виявили такі ознаки «гібридної 
війни»: 

-  фактичні збройні акції: окремі сутички чи цілі бойовища 
розпочинаються без формального оголошення війни, тривають на 
тлі млявої реакції слабкої міжнародної спільноти, нездатної 
загнуздати агресора, який зухвало переступає норми міжнародного 
права, порушує хиткий стан миру та не зважає на свої 
зобов’язання берегти архітектоніку міжнародної безпеки; 

- учасники бойових дій не рівноцінні у політично-правовому 
відношенні: з одного боку, урядові легітимні збройні угруповання, 
з іншого – суміш різнорідних діючих осіб: найманці, «ідейні бор-
ці» з урядовими силами, заслані загони представників третьої сто-
рони, бойовики, терористи, кримінальні елементи, з якими, однак, 
воююча держава вимушена підтримувати певні відносини і т.п. 

- бойові дії нерідко точаться на лінії зіткнення геополітич-
них платформ світу, кроскультурних розломів, що кореспон-
дується з положеннями теорії С. Гантінгтона, тому врегулювання 
конфлікту ускладнено кроскультурними розбіжностями щодо 
розуміння питань війни, миру, безпеки; 

- у воєнно-технічному плані спостерігається мішанина 
класичного способу ведення війни урядовими силами зі збройни-
ми діями нелегітимних формувань, які складно назвати якимись 
визначеними термінами: партизанські напади, рейди, засідки, 
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обстріли. Недарма у «ДНР» було заявлено про створення під-
розділу імені Нестора Махна; 

- у політичному відношенні це одна із силових форм воєнно-
політичного тиску на межі війни і миру, коли слабким державам 
сильні країни нав’язують свою волю через використання різних 
видів силового напору та форм бойових дій агресивних збройних 
угруповань.  

Для України феномен «гібридної війни» став актуалізований у 
зв’язку з ескалацією збройного насильства в Луганській і Доне-
цькій області, де бойовиків самопроголошених республік, які самі 
явно не здатні були чинити тривалий опір законній владі, почав 
підтримувати російський уряд, а підрозділи збройних сил РФ 
брали участь у бойових діях.  

Цифри, які характеризують участь військових РФ у «гіб-
ридній війні» на Сході України (6-9 тис. осіб, 150-200 танків, 
500-600 бойових машин), з воєнно-технічної точки зору вказують 
на збройний конфлікт малої інтенсивності.  

Збройна боротьба на Донбасі, яка вже призвела до загибелі  
2 тис. військових Збройних сил України, десятків тисяч бойовиків, 
сотень мирних жителів, у тому числі дітей, людей похилого віку, 
священнослужителів, появи близько двох мільйонів біженців, має 
декілька вимірів: воєнно-політичний, міжнародно-правовий, суто 
військовий компонент, а також гуманітарний. 

З погляду міжнародного гуманітарного права, коли не 
оголошено статус збройної боротьби: війна, збройний конфлікт 
міжнародного або не міжнародного характеру, це ускладнює 
регуляцію будь-якої війни, тим паче «гібридної». Так, регуляція 
конфлікту не міжнародного характеру має джерелом обмежену 
кількість статей (28) Другого додаткового протоколу 1977 року 
до Женевських конвенцій 1949 р. 

Щодо збройно-технічного компоненту, зазначав директор 
Національного інституту стратегічних досліджень України акаде-
мік Горбулін, це – маневрова війна, партизанські дії, застосування 
елементів тактики терористів, перманентні обстріли військових та 
цивільних об’єктів, артилерійські дуелі і т.п. 

Деякі методологічні зауваження стосуються досліджень форм 
збройної боротьби як особливого соціального явища загалом – 
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існує відмінність у поглядах на неї під час мирних років та 
збройних змагань. Зокрема, філософи війни К. Клаузевіц, Г.Леєр, 
А. Снесарев творили під безпосереднім впливом війн Наполеона, 
франко-німецької війни та Першої світової, відповідно [10].  

Виходячи з теоретичного здобутку політології війни, необ-
хідно перш за все визнати примат політичної мети над збройним 
насильством. Тому природу «гібридної війни» слід шукати у її 
соціально-політичних, міжнародно-правових, морально-психоло-
гічних, а можливо, й у духовних чинниках. 

У контексті заявленої теми статті слід враховувати той факт, що 
боротьба протиборних сторін у «гібридній війні» ведеться також у 
термінологічному відношенні, з врахуванням загальної тенденції 
дедалі рідше вживати поняття «війна» у так званому «чистому» 
вигляді. Так, РФ спочатку заперечувала безпосередню участь своїх 
військових у війні на Донбасі, потім взагалі не визнала себе стороною 
мирних Мінських домовленостей, а ще раніше заявила, що її 
міжнародні гарантії 1994 р. стосуються «не цієї України». 

Замість поняття «війна», військово політичне керівництво 
багатьох країн намагається вживати менш загрозливе слово – 
«збройний конфлікт». Європейські уряди, характеризуючи збройні 
акції коаліції на чолі зі США з угруповуваннями талібів в Іраку та 
Афганістані, як правило, обходилися без слова «війна». 

Тенденція рідше вживати термін «війна» спирається також на 
негативні конотації, пов’язані з історичним розвитком людства. У 
Статуті ЮНЕСКО зазначається, що «думки про війну виникають в 
умах людей, тому у свідомості людей треба вкорінювати ідею 
захисту миру».  

Визначення природи, сутності, мінливих форм війни на 
кожному новому етапі цивілізації вкрай важливо. У греків та 
римлян війни поділялися на збройну боротьбу з варварами та між 
цивілізованими народами. Останні полягали у правовій і мораль-
ній регуляції, були «природними» у тому сенсі, як природним вва-
жається полювання на хижих звірів, а на війні це полювання на 
рабів, за Аристотелем [11, с.387].  

В епоху Середньовіччя запропоновано концепцію «справед-
ливої війни», що посилило суперечливість у розумінні природи 
війн, адже обидві протилежні сторони, як правило, вважали свої дії 
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справедливими. Релігійне забарвлення війни не увійшло в минуле: 
використання християнської риторики щодо захисту «православної 
цивілізації», «русского мира» на Донбасі хоча б на символічному 
рівні показує полікультурну складність феномену «гібридної війни».  

У нову епоху масових армій, які функціонували на потужній 
економічній базі, війни велися з комплексу спонукальних чин-
ників-причин, у тому числі з абстрактних соціально-політичних 
міркувань, як-то: ідеї державної величі, національної безпеки, 
розширення життєвого простору. 

Вступ людства в нове тисячоліття не ознаменувався досягнен-
нями в культурі миру. Навпаки, відбувалася деформація класичної 
збройної сторони насильства морально-політичними та правовими 
настановами, перетворення її з агони (змагання) на тривалу, 
виснажливу руйнацію мирного життя, на своєрідний гібрид війни, 
озброєного миру, перемир’я, реваншу.  

Термін «гібрид» має основне біологічне значення «зрощування 
двох чи більше генетично різних організмів» (О.М. Бекетов), він 
набув нового змістовного наповнення в інших науках, як ми встано-
вили, сьогодні має ще й інноваційний компонент стосовно війни як 
політичного явища. Йдеться про «зрощення» стану «озброєного 
миру», політики «ні війни, ні миру», використання м’яких та жор-
стких засобів у міжнародних справах, поєднання стратегій силового 
тиску та «не прямих дій», особливо через засоби «інформаційної 
війни», «зомбування» населення через одержавлені ЗМІ тощо. 

Достатньо операціонабельним у характеристиці нового 
впливу «великої політики» на збройну боротьбу буде використан-
ня терміна «діалектика» – разом з вироком, який війна виносить 
прогнилим, віджилим режимам, вона також, як дехто сподівається, 
«зміцнює дух нації», вона виходить з війни оновленою.  

Ініціатором «гібридних війн», як слід очікувати, виступають 
держави з тоталітарними та неоімперіалістичними режимами, які 
зважають на негативну реакцію світової спільноти щодо силових 
акцій і початок повномасштабної війни, проте у внутрішньо-
політичному аспекті сподіваються на «дух перемог». 

Конфліктологічний підхід до визначення збройної боротьби 
на Донбасі вимагає вважати її різновидом збройного конфлікту 
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широкого діапазону інтенсивності. Його можна вважати «заморо-
женим» на деякий час збройним конфліктом, який у потрібний 
агресивним політикам момент стає «гарячим» або залишається 
«тліючим», що підриває фундамент мирного життя. 

З погляду політичної філософії, «гібридна війна» є про-
довженням еволюції форм воєнно-політичної практики в умовах 
багатополюсного світу.  

Щодо соціального компоненту таких війн слід зазначити, що 
вони ведуться як представниками збройних сил держав, добро-
вольцями-активістами, волонтерами, так і антисоціальними 
силами-маргіналами, декласованими елементами, «шукачами уда-
чі», найманцями, добровольцями та іншими учасниками збройних 
сутичок. У зв’язку з тим, що в таких війнах не оголошують ані про 
її початок, ані завершення, слід чекати довготривалої збройної 
боротьби, яка з середини виснажує суспільство.  

Деякі висновки-рекомендації можна сформулювати таким 
чином: 

1. Правова база оцінки модерних війн оновлюється дуже по-
вільно, тому слід покладатися на рішення Гаазького трибуналу, 
висновки авторитетних міжнародних організацій, таких як ООН, 
ОБСЄ; 

2. У культурно-цивілізаційному аспекті «гибридні війни» 
свідчать про суперечливість прогресу, демонструють недоско-
налість сучасної архітектоніки міжнародної безпеки, низьку 
ефективність структур ООН, інститутів миротворчості, захисту 
прав людини, відсутність політичної волі у правителів потужних 
країн змагатись у мирних умовах. 

3. Слід формувати соціальну культуру цивільних громадян та 
вояків у контексті культури збройних змагань та миру, поваги до 
миру як до найвищої цінності, збереження гуманітарних надбань, 
які накопичені людством, зусиллями великих гуманістів типу  
М. Ганді, А. Швейцера. 

4. Наукова спільнота, гуманітарії, соціально-політична думка 
має також «мобілізуватися» на благородну справу осмислення 
змісту, тенденцій, закономірностей подальшої еволюції збройної 
боротьби, яка не вщухає у світі, розколотому на бідних і багатих, 
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сильних та слабких, високотехнологічних та відсталих країн, 
робити свій внесок у формування «миростверджуючої культури», 
за висловом А. Швейцера. 

 
_______________________________ 
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Олесь Лісничук 
 

ПРОРОСІЙСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ  
ЛОБІ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ  

В КОНТЕКСТІ КРИЗИ НА ДОНБАСІ 
 
У статті представлений огляд політичних організацій країн 

ЄС, які виявляють особливу прихильність до інтересів Росії в її 
конфлікті з Україною. Висловлюються пропозиції реагування на 
діяльність цього лобі відповідно до національних інтересів України. 

Ключові слова: проросійське лобі, популізм, конфлікт на 
Донбасі, національні інтереси України. 

Lisnychuk О. Pro-Russian Political Lobby in the European 
Union Countries in the Context of Crisis in Donbass Region.  

In article, the review of the political organisations of the EU 
countries which show special commitment to interests of Russia in its 



0  

 66 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

conflict with Ukraine is presented. Offers of reaction to activity of this 
lobby according to national interests of Ukraine are stated.  

Key words: Pro - Russian lobby, populism, national interest of 
Ukraine 

 
«Українська криза» в цілому, війна на Донбасі зокрема стали 

цілковитою несподіванкою для Європи. Тим не менше, 
Європейський Союз від самого початку був так чи інакше, але 
включений у все більш зростаючий конфлікт. При цьому аж до 
лютого 2015 р. (до підписання другого Мінського протоколу) ЄС 
реагував на процеси в навздогінному режимі. При цьому, саме 
Євросоюз зміг виробити спільну позицію, в основі якої підтримка 
України і засудження та протидія Росії. 

У той же час, хоча військові дії відбувалися в країні, яка 
безпосередньо межує з ЄС, події на Донбасі залишалися хоча й 
складним і тривожним, але зовнішнім явищем для Європи. 
Європейські політики досить швидко пройшли шлях від постійної 
«глибокої стурбованості» до «втоми Україною». Однак усвідомлен-
ня, що, «допомагаючи Україні захищатися, Європа непрямо захи-
щає і себе» [1], так і не стало домінуючим у самій Європі. Наразі і 
сам Брюссель як офіційна столиця ЄС, і Берлін як столиця голов-
ного центру сили Євросоюзу, й інші країни та їхнє керівництво 
схиляються до варіанта «заморожування» конфлікту на Сході 
України. Однак і в потенційному переході до такого режиму, і за 
його можливого функціонування, а також у разі розгортання 
сценарію протистояння в інших напрямах знову стрімко актуалізу-
ється питання єдності позиції всього багатоманітного об’єднання за 
назвою Європейський Союз. Протилежна сторона ‒ Російська 
Федерація ‒ не є байдужим спостерігачем за процесом, навпаки, 
вона всілякими можливими методами намагається підкріпити свої 
позиції. Одним із завдань, яке вирішує Росія в цьому річищі, є 
підтримання та посилення проросійського лобі в країнах ЄС. В 
цьому розділі ми намагалися ідентифікувати вияви такого лобі, 
класифікувати його учасників, проаналізувати їхню специфіку і 
потенціал та оцінити ризики, які вони можуть викликати стосовно 
національних інтересів України в контексті проблеми Донбасу. 
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За період від лютого 2014 р. з’явилася велика кількість 
публікацій стосовно того, на кого спирається Кремль у країнах 
Євросоюзу для просування там своїх інтересів. У той же час 
постала проблема із систематизацією зібраної інформації. Одним 
із прикладів початку такої роботи є проект «Викрадення Європи» 
вітчизняного тижневика «Дзеркало тижня» [2]. Фокус уваги в 
ньому все ж зосереджено на визначенні впливу антиросійських 
санкцій на країни Євросоюзу. Але при цьому стосовно кожної 
країни автори описують «кремлівську колону». 

Нижче пропонується варіант узагальнення, систематизації і 
структурування головної інформації стосовно «опор», на які 
орієнтується Росія, реалізуючи свій курс стосовно України. В 
таблиці використано як матеріали проекту «Викрадення Європи», 
так і дані із різноманітних інших відкритих джерел ‒ від Вікіпедії 
до сайтів окремих партій та виборчих комісій. 

У таблиці зафіксовано інформацію щодо організованих 
політичних інституцій ‒ політичних партій. Переважно йдеться 
про партії парламентські. Однак у тих випадках, коли в країні 
проросійськи орієнтовані партії не потрапляють до парламенту, 
вони теж моніторилися і залучалися до таблиці. В декількох 
випадках доводилося констатувати, що російське лобі як таке 
відсутнє на рівні партійних організацій. 

Запропоновано єдину структуру узагальнення даних, через 
яку було оцінено всі країни Європейського Союзу. В колонці 
«партія» фіксувалася партійна організація, яка з лютого 2014 
виявляла ті чи інші ознаки підтримки, просування, лобіювання 
позиції Москви стосовно «української кризи» та війни на Донбасі. 

У колонці «Лідери» зазначаються імена керманичів партій. Це 
не лише формальна ознака ‒здебільшого саме лідери партій країн 
ЄС публічно позначали проросійську позицію, яка передається і на 
всю партію. Цей аспект також важливий, бо значна частина партій, 
що потрапила до списку, мають саме «лідерський» характер ‒ або 
створені чи очолюються дієвими, харизматичними політиками, 
та/або мають досить жорстку внутрішню організацію, орієнтовану 
на першу персону в партії. 

Важливим елементом структурування стала позиція «ідеоло-
гія», представлена у відповідній колонці. Попри наявний тренд 
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розмивання ідеологічної ідентичності партійних структур в 
європейській (і не лише) політиці, як показують уже перші спроби 
узагальнення, «рука Москви» в ЄС має цілком визначене ідеоло-
гічне забарвлення. Власне, гра на ідеологічних особливостях своїх 
європейських контрагентів дозволяє Росії і налагоджувати коопе-
рацію з ними, і використовувати їх у своїх інтересах. 

У колонці «Статус» зазначалося поточне (на жовтень 2015) 
політичне позиціонування партій ‒ належність до правлячої 
коаліції, опозиція в парламенті чи перебування поза ним. 

Наступний елемент структурування ‒ «головні вияви 
підтримки РФ» в українсько-російському конфлікті. Ця колонка 
наповнювалася інформацією або про заяви, або конкретні дії 
(наприклад, поїздки на окуповані території), або демонстровані 
тривалий час позиції чи відтворювані практики, які кореспон-
дуються з інтересами Росії та її курсом. 

Наступна колонка ‒ «Показники на останніх парламентських 
виборах та представництво» ‒ покликана показати нинішню 
політичну вагу партії, її популярність серед громадян країни. 
Єдиним спільним критерієм, який би витримувався щодо всіх країн, 
було обрано останні парламентські вибори. Звісно, для цілої групи 
країн вибори відбулися ще в 2011–2012 рр., і політична динаміка 
здатна вже серйозно підкорегувати позиції партій, які в них брали 
участь. Однак залучення даних саме про вибори, навіть нехай майже 
цілий електоральний цикл, видаються більш коректнішими, ніж 
оперування результатами поточних соціологічних досліджень. Дані 
соціології долучені до таблиці лише один раз ‒ у випадку із 
іспанською партією «Подемос», щоб продемонструвати її стрімкий 
вихід на чільні позиції. Партія нова і поки ще немає досвіду участі в 
парламентській виборчій кампанії. Крім відсотка підтримки на 
останніх парламентських виборах, у колонці подаються також і 
здобуті позиції в парламенті. Зазначається кількість здобутих пар-
тією місць і загальна кількість депутатського корпусу в парламенті, 
до якого вона пройшла. Якщо в таблиці країна представлена 
кількома проросійськими партіями із парламентським представ-
ництвом, то інформація про дату останніх виборів та загальну 
кількість місць у парламенті дається тільки для першої партії, для 
решти наступних вона релевантна автоматично. 



 

 69

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Характерною особливістю діяльності проросійських партій-
них організацій в Євросоюзі є їхня порівняно більш успішна 
участь у виборах до Європейського парламенту, ніж до націо-
нальних вищих законодавчих органів. Результатам участі в 
останніх виборах до ЄП присвячена остання колонка. Оскільки 
вибори до ЄП відбуваються в країнах ЄС синхронно, із різницею в 
кілька днів, то їхня дата не конкретизувалася. Останнє, вже восьме 
скликання Європарламенту, обиралося в період з 22 по 25 травня 
2014 р. Саме у час, коли вже відбулася анексія Росією Криму, 
набирала обертів т.зв. «русская весна», розпочиналося збройне 
протистояння на Донбасі, але ще не усвідомлювалися загальні 
контури кризи і її глибина в ЄС. Крім відсоткових показників 
наводиться також і кількість здобутих партією місць в ЄП, а також 
загальна кількість мандатів у національній депутації.  

Таблиця 1.  
Проросійські політичні партії в країнах Європейського Союзу 

 

Партія Лідери 

Ідеоло-
гічні 
орієн-
тації 

Статус
Головні вияви
підтримки дій 

РФ 

Показники 
на останніх 
парламент-
ських вибо-
рах та пред-
ставництво

Показ-
ники на 
останніх 
виборах в 
Європар-
ламент в 
2014 р. 

АВСТРІЯ 

Соціал-
демо-
кра-
тична 
партія 
Австрії 

Вернер 
Фай-
мен 

(чин-
ний 
канц-
лер) 

Соціал-
демокра-

тія 

Прав-
ляча 

Симпатії до 
РФ окремих 
членів через 
публічні заяви

На виборах
29.09.2013 р.

27,1% 
(1-й 

результат); 
53 місця 

24,1%; 
5 місць 

Авст-
рійська 
партія 
свободи 

Хайнц-
Кріс-
тіан 
Штра-
хе 

Націо-
налізм, 
націонал-
консер-
ватизм, 
євроскеп-
тицизм 

 

Члени партії 
брали участь у
«референдумі» 

в Криму 

21,4%; 
(3-й резуль-

тат); 
40 місць 

19,7%; 
4 місця 
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Продовження Табл. 1 
БОЛГАРІЯ 

«Ата-
ка» 

Волен 
Сиде-
ров 

Націо-
налізм, 
євро-
скепте-
цизм, 

антигло-
балізм 

 

Відвідування 
лідером і 

2 партійцями 
Криму 
(лютий 

 2015 р.), 
зустріч з 

очільниками 
окупаційної 

влади 

На виборах 
2013 р.7,3 %;

23 місця 
з 240 

На виборах 
05.10. 2014.

4,52 %; 
11 місць 

2,96 
Без 

представ-
ництва 

Болгар-
ська 
соціа-
лістич-
на пар-
тія 

Міхаїл
Міков, 
Сергєй 
Стані-
шев 

 

Соціал-
демокра-
тія (нас-
тупниця 
Болгар-
ської ко-
муніс-
тичної 
партії) 

 
Виступає за 
пом’якшення 

санкцій 

На виборах 
2013 р. 
26,5%; 

84 місця 
з 240 

На виборах 
05.10. 2014 р.

15,4;%; 
39 місць 

18,9% 
у складі 

«Коаліції 
за Бол-
гарію», 
4 місця 

АБВ 
(Альтер-
натива 
за бол-
гарське 
від 

родже-
ння) 

Георгій 
Парва-
нов 

Соціал-
демо-
кратія 

 

Виступають за 
розвиток 

політичного та 
економічного 
співробіт-
ництва з РФ 

На виборах 
05.10. 2014 р.

4,2% ; 
11 місць з 

240 

4% 
Без пред-
став-
ництва 

БЕЛЬГІЯ 

Народ-
на 

партія 

Мі-
хаель 
Модрі-
камен 

Консер-
вативний 
лібера-
лізм, 

бельгій-
ський 

юніонізм

Опози-
ція 

Лідер визнав 
«історичне 
право» РФ 
на Крим; 
заяви про 
необґрун-
тованість 
санкцій 

На виборах
2014 р. 
1.51%;  
1 місце  
із 150 
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Фла-
манд-
ський 
інтерес 

Том 
ван 

Грікен 

Фламанд-
ський на-
ціоналізм,
Євроскеп-
тицизм, 
консерва-
тизм; се-
паратизм

 

Член партії 
Ф.Крейєльман 
взяв участь як 
спостерігач у 

«референдумі» 
в Криму 

та в листопаді
2014 р. на ви-
борах у «ДНР».

На виборах
2014 р. 
5,8%; 

3 місця 

6,8%; 
1 місце 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

Партія 
неза-
леж-
ності 
Сполу-
ченого 
Коро-
лівства 

Найд-
жел 
Фа-
радж 

 

Євро-
скеп-
тицизм, 
консер-
ватизм 

 

 

Висловлювання 
лідера партії на 
підтримку 
В. Путіна; 

Робота в ЄП у 
межах проро-
сійськи орієн-
тованої фракції
«Європа за сво-
боду та пряму 
демократію» 

На виборах
07.05.2015 р.

12,6%; 
1 місце 

27,49 %; 
24 місця

ГРЕЦІЯ 

«СІРІ-
ЗА» 

(Коалі-
ція 

радика-
льних 
лівих) 

Алек-
сіс 

Ціпрас 

Різно-
манітні 
течії ліво-
го ради-
калізму.
Зокрема, 
марк-

сизм, тро-
цькізм, 
маоїзм, 
неомар-
ксизм; 

Антигло-
балізм, 
антика-
піталізм, 
соціалізм

Прав-
ляча 

Критика 
політики 
санкцій  
щодо РФ; 

Демонстрація 
дружнього 
ставлення до 
В. Путіна 

 

На виборах
20.09.2015 р.

35,5%; 
145 місць 
з 300 

26,6%; 
6 місць 
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«Не-
залежні 
греки» 

Паннос 
Кам-
менос 

Націо-
налізм, 
консер-
ватизм 

Прав-
ляча 

Виправдання 
анексії Криму;
Участь де-
путата 

Г.Аврамідіса в
«референдумі» 

в Криму; 
Ретрансляція 
російської 
пропаганди 

3,7%; 
10 місць 

3,5%; 
1 місце 

Кому-
ністич-
на пар-
тія 

Греції 

Діміт-
ріс 

Куцу-
бас 

Кому-
нізм, 
мар-
ксизм-
ленінізм, 
євроске-
птицизм

 

Депутат ЄП від 
КПГ С. Заряно-
пулос та депу-
тат Г. Ламбру-
лес були спосте-
рігачами на «ви-
борах» у «ДНР» 

та «ЛНР» 

5,6%; 
15 місць 

6,1%; 
2 місця 

«Золо-
тий 
світа-
нок» 

Ніко-
лаос 
Міха-
лоля-
кос 

Націо-
налізм, 
націонал-
соціалізм,
фашизм,
євроскеп-
тицизм 

 

Ретрансляція 
російської 
пропаганди 

 

6,9%; 
18 місць 

9,4%; 
3 місця 

ДАНІЯ 

Партія 
данців 

Даніель 
Карл-
сен 

Нео-
нацизм 

Поза-
парла-
мент-
ська 

Ретрансляція 
проросійської 
пропаганди 

Участі у 
виборах не 

брала 

Не має 
представ-
ництва 

ІРЛАНДІЯ 

«Шинн
Фейн» 

Джеррі 
Адамс 

Республі
канізм; 
соціа-
лізм; 

лівий на-
ціона-
лізм; 

євроскеп-
тицизм 

Ліва 
опози-
ція 

Голосування 
проти 

резолюцій на 
підтримку 
України 

На виборах
25.02.2011 р.

9,9%; 
14 місць з 

166 

19,5%; 
3 місця 
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ІСПАНІЯ 

«Поде-
мос» 

Пабло 
Іглесіас
Тур-
ріон 

Лівий 
націо-
налізм, 
кому-
нізм, 
євро-
скеп-
тицизм 

Поза-
парла-
мент-
ська 

Критика 
санкцій проти 

РФ; 
Критика 
Революції 
Гідності; 

Ретрансляція 
елементів 
російської 
пропаганди 

(штамп 
«неонацисти» 
щодо влади 

після 
Майдану) 

На виборах 
20.12.2015 р.

20,7%; 
69 місць 
із 350 

8%; 
5 місць 
з 54 

ІТАЛІЯ 

«Впе-
ред, 

Італіє» 

Сільвіо 
Берлус-
коні 

Лібера-
льний 
консер-
ватизм, 
хрис-

тиянська
демо-
кратія, 
популізм

 

Опо-
зиція 

Постійні 
особисті 
контакти 
лідера з  

В. Путіним; 
Відвідини 
лідером 
Криму; 

Сенатор від 
партії  

Л. Л. Малан, 
члени партії 
Ф. Берто і 
А. Мусоліно 
були «спосте-
рігачами» на 
виборах в 

«ДНР/ЛНР»; 
Внесення 

резолюції про 
відміну сан-
кцій щодо РФ

На виборах 
24–

25.02.2015 р.
21,5% у 
складі 

«Народ 
свободи»; 
Місць в 
Палаті 

депутатів 
67 із 630; 
Місць у 
Сенаті  

60 із 315 

16,8%; 
13 місць 
із 73 
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«Рух 
п’яти 
зірок» 

Джу-
зеппе 
П’єро 
«Беп-
пе» 

Ґрілло 

Популізм,
енвайро 
мента-
лізм, 

електро-
нна демо-
кратія, 

євроскеп-
тецизм 

Опо-
зиція 

Поїздки лідера 
і представ-
ників партії в 

Крим 

25,5%; 
Місць у 
Палаті 

депутатів 
109; 

Місць у 
Сенаті 54 

21,2%; 
17 місць 

«Ліга 
Пів-
ночі» 

Маттео
Саль-
віні 

Федера-
лізм, ре-
гіоналізм,
етнона-
ціона-
лізм, 
євро-
скепти-
цизм, 
альтер-
глоба-
лізм, па-
данський 
ірреден-
тизм 

Опо-
зиція 

Пропутінська 
риторика; 
Ініціювання 
«асоціації 

друзів Путіна»;
Засудження 
санкцій проти 

Росії; 
Відвідини 

Криму лідером 
партії; 

Голосування 
проти рати-
фікації УА 
Україна-ЄС 

У складі 
правоцен-
тристської 
коаліції 
4,1%; 

14 місць у 
Палаті 

депутатів; 
12 місць у 
Сенаті 

6,2%; 
4 місця 

КІПР 

«Демо-
кра-
тичне 
об’єд-
нання» 

Авероф 
Нео-
фіту 

Консер-
ватизм, 
хрис-

тиянська 
демок-
ратія 

Прав-
ляча 

Активна кри-
тика санкцій 
проти РФ; 

Дипломатичні 
кроки 

назустріч РФ 

На виборах 
22.05.2011 р.

34,3%; 
20 місць із 

56 

37,8%; 
2 місця з 6

АКЕО 
(Про-
гресив-
на пар-
тія тру-
дового 
народу 
Кіпру) 

Андрос
Кіп-
ріану 

Євро-
комунізм

 

Критика 
санкцій проти 
РФ; ретран-
сляція росій-

ської 
пропаганди 

32,3%; 
19 місць 

27%; 
2 місця 
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ЛАТВІЯ 

Блок 
«Центр 
зла-
годи» 

Ніл 
Уша-
ков 

Соціал-
демо-
кратія, 
захист 
інтересів 
росій-
ської 

меншини

Опо-
зиція 

Участь в 
інформаційно-
пропаганди-
стських 

проектах РФ;
партнерські 
відносини з 
«Єдиною 
Росією» 

На виборах 
17.09.2011 р.

28,4%; 
31 місце 
із 100 

19,6%; 
2 місця 
із 9 

ЛИТВА 

«Союз 
росіян 
Литви» 

Сергій 
Дміт-
рієв 

Захист 
інтересів 
росій-
ської 

меншини

Опосе-
редко-
вано 

входить 
до прав-
лячої 
коаліції

Угода про 
співробітниц-
тво із «Єдиною 
Росією»; Отри-
мує фінансува-
ння з боку Росії 

(культурних, 
гуманітарних, 
інформаційних 
проектів); 
заява з під-

тримкою анек-
сії Криму і 
виправдання 
агресії РФ на 
Донбасі 

На виборах 
14.10 та 

28.10.2012 р.
увійшли  
до складу 

Партії праці;
2 місця із 

139 

Само-
стійної 
участі не 
брала 

Союз 
«Вибор
чої 
акції 

поляків 
Литви» 
та «Ро-
сій-

ського 
альян-
су» 

 
Тамара 
Лохан-
кіна 

Захист 
інтересів 
поль-
ської та 
росій-
ської 

меншин,
євро-
скеп-
тицизм 

У 
складі 
уря-
дової 
коаліції

Ретрансляція 
російської 
пропаганди; 

заяви про неле-
гітимність 
українського 
уряду після 

Майдану; заява 
з підтримкою 
анексії Криму і 
виправдання 
агресії РФ на 
Донбасі 

5,8%; 
8 місць 

 

8,1%; 
1 місце 
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ЛЮКСЕМБУРГ 

Люк-
сембур-
зька 

соціалі-
стична 
робіт-
нича 
партія 

Клод 
Хааген 

Соціал-
демо-
кратія 

У прав-
лячій 
коаліції

Критичне 
ставлення до 
політики сан-
кцій проти 
Росії; налаш-
тованість на 
компроміси з 

Росією; 
ретрансляція 
окремих 
елементів 
російської 
пропаганди 

На виборах 
20.10.2013 р.

20,3%; 
13 місць 
із 60 

19,5%; 
1 місце з 5

МАЛЬТА 
Безпосереднього лобіста чи представника позиції Росії серед політичних 
партій країни немає. Таку роль виконують декілька високопоставлених 

чиновників. 
НІДЕРЛАНДИ 

Партія 
сво-
боди 

Герт 
Віл-
дерс 

Націона-
лізм, 
євро-
скеп-
тицизм, 
консер-
вативний
лібера-
лізм, 

популізм

Опо-
зиція 

Голосування 
проти 

ратифікації 
УА України 

з ЄС 

На виборах
12.09.2012 р.

10,1% ; 
12 місць 
із 150 

13,3% ; 
4 місця 
з 26 

Соціа-
лістич-
на 

партія 

Еміль 
Румер 

Соціал-
демокра-
тія, демо-
кратич-
ний 

соціалізм, 
соціалізм,
євроскеп-
тицизм, 
лівий 

популізм

Опо-
зиція 

Голосування 
проти 

ратифікації 
УА України 

з ЄС 

9,7%; 
15 місць 

9,6%; 
2 місця 
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Партія 
захисту 
тварин 

Ма-
ріанна 
Тіме 

Зелена 
політика,
захист 
тварин, 
енвай-
ромента-
лізм, 
євро-
скеп-
тицизм 

Опо-
зиція 

Голосування 
проти 

ратифікації 
УА України з 

ЄС 

1,9%; 
2 місця 

4,2 %; 
1 місце 

НІМЕЧЧИНА 

«Ліва» 

Катя 
Кіп-
пінг, 
Берндт
Ріхен-
гер 

Демокра-
тичний 
соціа-
лізм, 

антиаме-
риканізм

Ліва 
опо-
зиція 

Ретрасляція 
елементів 
пропаганди 
РФ (Україн-
ська криза – 

«операція Ва-
шингтона»); 
Фракція про-
голосувало 
проти рати-
фікації УА 
Україна-ЄС; 
Ініціювання 
спроби 

відкликати 
представників 
Німеччини з 
консульта-
тивної місії 
ЄС з рефор-
мування 
громадян-
ського 
сектору 
безпеки 
України 

На виборах 
22.09. 2013 
р. 8,6%; 

64 місця з 
631 

7,4% ; 
7 місць з 

96 
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«Аль-
тер-

натива 
для 

Німеч-
чини» 

Фрауке 
Петрі 

Консер-
ватизм, 
євро-
скеп-
тицизм 

 

Критика 
санкцій проти 
РФ; заяви про 
налагодження 
відносин з РФ;
ставка на ро-
сійськомовний
електорат 

4,7%; 
не отримала 
представ-
ництва 

7,1%; 
7 місць 

Націо-
нал 
демо-
кратич-
на 

партія 
Німеч-
чини 

Франк 
Франц 

Націо-
налізм, 
пангер-
манізм, 
євро-
скеп-
тицизм, 
антигло-
балізм 

Поза-
парла-
мент-
ська 

Заклики до 
зняття санкцій;
ретрансляція 
російської 
пропаганди; 
участь у 

Міжнародному 
російському 
консерватив-
ному форумі 

1,3%; 
не отримала 

пред-
ставництва

1%; 
1 місце 

ПОЛЬЩА 

Союз 
демо-
кра-

тичних 
лівих 
сил 

Лешек 
Міллер 

Соціал-
демок-
ратія 

З 
жовтня 

2015 
поза-
парла-
мент-
ська 

Заяви лідера із 
виправданням 
втручання Росії 
в Україну та 
проти надання 
Україні допо-

моги; 
Заяви про 

необхідність 
примирення з 

Росією 

На виборах 
25.10.2015 р.
взяла участь 
у складі 

«Об’єднаних 
лівих», які 
отримали 

7,6%; пред-
ставництва 
не отримав

9,4%; 
4 місця 
з 51 

Поль-
ська 
селян-
ська 
партія 

Януш 
Пехо-
цін-
ский 

Хрис-
тиянська
демо-
кратія, 
соціа-
льний 
консер-
ватизм, 
аграризм

До 
жовтня 
2015 р.
входи-
ла до 
прав-
лячої 
коаліції

Критика 
санкцій щодо 

Росії 

5,3 %; 
16 місць із 

460 

6,8%; 
4 місця 
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Продовження Табл. 1 

КОР-
ВІН 

Януш 
Корвін-
Мікке 

Консер-
вативний
лібера-
лізм, рес-
публі-
канізм, 
євро-
скеп-
тицизм, 
регіо-
налізм 

З 
жовтня 

2015 
поза 
парла-
мент-
ська 

Голосування 
проти рати-
фікації УА 

України та ЄС 
в ЄП; критика 
політики 

Польщі щодо 
України; 
визнання 

анексії Криму 
і його 

правового 
статусу як 
частини РФ 

4,8 %; 
представ-
ництва не 
отримала 

 

7,2%; 
4 місця 

«Твій 
рух» 

Януш 
Палі-
кот 

Соціа-
льний 
лібе-
ралізм, 
антикле-
рикалізм

З 
жовтня 
2015 р.
поза-
парла-
мент-
ська 

Критика уряду 
Польщі за 
надмірну 
підтримку 
України 

Участь у 
складі 

«Об’єднаних 
лівих». 

Представ-
ництва не 
отримала 

 

В коаліції 
з «Євро-
пою 
плюс» 
3,6%; 

не отри-
мала 

представ-
ництва 

«Зміна» 

Ма-
теуш 
Піскор-
ський 

Євро-
скепти-
цизм, 

антигло-
балізм, 
антиаме-
риканізм

поза-
парла-
мент-
ська 

Участь лідера 
на «референ-
думі» в Криму і 
на «виборах» в 
«ДНР/ЛНР»; 
визнання анек-
сії Криму; сис-
темна ретран-
сляція росій-
ської пропаган-
ди; дії з легіти-
мації «ДНР/ 
ЛНР» (запро-
шення на ус-
тановчий з’їзд 
представників 
сепаратистів) 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 
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Продовження Табл. 1 
РУМУНІЯ 

Жодна організована політична сила не демонструє публічно 
прихильності до Росії. 

Проросійське лобі приховане, обмежується окремими політиками. 
СЛОВАЧЧИНА 

«Смер 
– соціа-
льна 
демо-
кратія» 

Роберт 
Фіцо 

Соціал-
демо-
кратія, 
лівий 
націо-
налізм 

Прав-
ляча 

Критика 
санкцій щодо 

Росії; 
заяви лідера 

про 
можливість 
розпаду 
України; 
критика 

Євромайдану;
ретрансляція 
елементів 
російської 
пропаганди 

На виборах 
10.03.2012 р.

44,4%; 
83 місця із 

150 

24,1%; 
4 місця із 

13 

Сло-
вацька 
націо-
нальна 
партія 

Андрей 
Данко 

Націо-
налізм, 
євро-
скеп-
тицизм 

Поза-
парла 
мент-
ська 

Критика 
допомоги 
Україні; 

заперечення 
європейських 
перспектив 
України; 

ретрансляція 
російської 
пропаганди 

4,55%; 
представ-
ництва не 
отримала 

3,6%; 
представ-
ництва не 
отримала

СЛОВЕНІЯ 

«Об’єд-
нані 
ліві» 

Колек-
тивне 
лідер-
ство 

Демокра-
тичний 
соціа-
лізм, 
еко-со-
ціалізм, 
м’який 
євроскеп-
тицизм 

Ліва 
опо-
зиція 

Критика 
санкції щодо 

РФ; 
заяви про 

необхідність 
нормалізації 
відносин з РФ

На виборах 
13.06.2014 р.

6% ; 
6 місць із 90

5,5 % ; 
представ-
ництва не 
отримала
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Продовження Табл. 1 
ПОРТУГАЛІЯ 

«Лівий 
блок» 

Ката-
ріна 
Мар-
тінс 

Демокра-
тичний 
соціалізм, 
євроскеп-
тицизм, 
еко-соціа-
лізм, 

фемінізм

Ліва 
опози-
ція 

Ретрансляція 
елементів 
російської 
пропаганди; 
часткова 
критика 

санкцій щодо 
РФ 

На виборах 
04.10.2015 р.

10,2% ; 
19 місць 

4,6% ; 
1 місце 
з 21 

Коалі-
ція 

демо-
кра-
тичної 
єдності 

Жеро-
німо де 
Соуза 

Кому-
нізм, 

екосоціа-
лізм 

Ліва 
опо-
зиція 

Традиційні 
проросійські 
орієнтації; 
ретрансляція 
елементів 
російської 
пропаганди; 
критика санк-
цій щодо РФ 

8,3% ; 
17 місць 

12,7% ; 
3 місця 

УГОРЩИНА 

Фідес – 
Угор-
ський 
грома-
дян-
ський 
союз 

Віктор 
Орбан 
(чин-
ний 
пре-
м’єр-
мі-

ністр) 

Націо-
нал-кон-
серва-
тизм з 
елемен-
тами 
євро 
скеп-

тицизму

Прав-
ляча 

Проросійська і 
пропутінська 
риторика 

лідера; дипло-
матичні кроки 
назустріч Росії;

критика 
політики санк-
цій проти Росії

На виборах 
06.04.2014 р.

66,8% ; 
133 місця з 

199 

56,4%; 
14 місцьз 

22 

Йоббік– 
Рух за 
кращу 
Угор-
щину 

Габор 
Вона 

Націо-
налізм; 
євро 
скеп-
тицизм;
антигло-
балізм; 
анти-

семітизм;
туранізм

Права 
опози-
ція 

Заяви окремих 
представників 
із визнанням 
Криму російсь-
ким; риторика 
з підтримкою 
Росії; підозри у 
фінансуванні з 
боку РФ; пуб-
лічні виступи 
за ліквідацію 
санкцій щодо 

Росії 

11,6%; 
23 місця 

14,8%; 
3 місця 
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Продовження Табл. 1 
ФІНЛЯНДІЯ 

«Істин-
ні 

фіни» 

Тімо 
Сойні 

 

Націо-
налізм, 
євроскеп-
тицизм, 
соціаль-
ний кон-
серватизм

Вхо-
дить у 
прав-
лячу 
коалі-
цію 

Ретрансляція 
елементів ро-
сійської пропа-
ганди; проголо-
шення необхід-
ності тіснішої 
співпраці з РФ

На виборах 
19.04.2015 р.

17,7%; 
27 місць 
із 200 

12,9%; 
2 місця 
з 13 

ФРАНЦІЯ 

Націо-
наль-
ний 
фронт 

Марін
Ле Пен 

Націо-
налізм, 
євро-
скеп-
тицизм, 
антигло-
балізм, 
консер-
ватизм, 
етатизм

Опо-
зиція 

Заяви про 
необхідність 

«федералізації» 
України; крити-
ка підтримки 
ЄС України; 
виправдання 
анексії Росією 
Криму і втор-
гнення на Дон-
бас; фінансова 
підтримка партії 
з боку РФ; про-
путінська і про-
російська рито-
рика; тиражу-
вання російсь-
кої пропаганди

На виборах
10.06. та 

17.06.2012 р.
кандидати 
партії 

отримали в 
першому 
турі 

13,6%, 
у другому 

турі 
3,7% ; 

2 місця із 
577 

24,9% ; 
23 місця

 із 74 

«Союз 
за на-
родний 
рух» 

Ніколя 
Саркозі 

Голізм, 
хрис-

тиянська
демо-
кратія, 
лібераль-
ний кон-
серва-
тизм 

Права 
опо-
зиція 

Приватні кон-
такти лідера з
В. Путіним; 

критика рішен-
ня про відмову 
постачання 

Росії «Містра-
лів»; заяви про 
необхідність 
зняття санкцій 
проти РФ; 

поїздка депута-
тів від партії в 

Крим; 

У першому 
турі 27,1%, 
у другому 
турі 40 % ; 
194 місця 

20,8% ; 
20 місць 
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Продовження Табл. 1 
ХОРВАТІЯ 

Серед парламентських партій немає таких, які б відкрито демонстрували 
прихильність до позиції РФ. 

Проросійське лобі приховане, обмежується окремими політиками. 
ЧЕХІЯ 

Кому-
ністич-
на 

партія 
Чехії та 
Моравії 

Войтех 
Філіп 

Кому-
нізм, 
марк-
сизм-

ленінізм

Опо-
зиція 

Блокування та 
голосування 
проти УА 

Україна-ЄС; 
ретрансляція 
російської 
пропаганди 

На виборах 
25–

26.10.2013 р.
14,9%; 

33 місця 
з 200 

11% ; 
3 місця 

Партія 
гро-

мадян-
ських 
прав–
зема-
нівці 

Ян 
Велеба, 
Мілош 
Земан 

(Почес-
ний 

голова) 

Соціал-
демокра-
тія, лівий 
націо-
налізм 

Поза-
парла-
мент-
ська 

Пропутінська 
та проросій-
ська риторика 
Почесного 

голови партії;
заперечення 
ним необхід-
ності санкцій 
проти РФ; 
його анти-
українська 
риторика з 
викори-
станням 
елементів 
російської 
пропаганди 

1,5% ; 
Не отримала 
представ-
ництва 

Не брала 
участі 

ШВЕЦІЯ 

«Швед-
ські 
демо-
крати» 

Йіммі 
Окес-
сон 

Націона-
лізм, кон-
серва-

тизм, пра-
вий попу-
лізм, 

євроскеп-
тицизм 

Права 
опо-
зиція 

Голосування 
депутатів від 
партії в ЄП за 
проросійські 
ініціативи 

 

На виборах 
14.09.2014 р.

12,9% ; 
49 місць 
із 349 

9,7% ; 
2 місця 
з 20 
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Продовження Табл. 1 
ЕСТОНІЯ 

Цент-
рист-
ська 
партія 

Едгар 
Саві-
саар 

Цент-
ризм, 
соціал-
лібера-
лізм, 

популізм

Опо-
зиція 

Орієнтація на 
російсько-
мовний 

електорат та 
тісніші 

взаємини з 
Росією; 

партнерство із
«Єдиною 
Росією»; 

заяви лідера 
про визнання 
легітимним 

«референдум» 
у Криму 

На виборах 
01.03.2015 р.

24,8% ; 
27 місць 
із 101 

22,4 % ; 
1 місце 
із 6 

 
У трьох країнах ‒ Мальті, Румунії та Хорватії ‒ не було 

виялено політичних партій, які б демонстрували підтримку діям 
Росії в конфлікті з Україною. Тут не йдеться про спільну причину. 
Для Мальти Україна є віддаленою і малоактуальною реальністю, а 
санкційна політика Євросоюзу проти Росії не особливо познача-
ється на економіці острівної країни. Румунія сьогодні дедалі 
впевненіше виступає головним союзником США і активним 
провідником НАТО в регіоні Причорномор’я. У випадку Хорватії 
спрацьовує група чинників, серед яких найважливішими є, з 
одного боку, традиційні тісні взаємини Москви із конкуруючою із 
Загребом у регіоні Сербією, а з іншого, відносно недавній досвід 
військового протистояння, розв’язання проблем суверенітету й 
територіальної цілісності країни, близьким до тих, що зараз має 
Україна у протиборстві із союзниками Росії. 

У ряді країн «російський слід» не дуже виразний серед 
політичного класу, але формуються осередки в альтернативних 
політичних середовищах. Наприклад, у Данії, яка в нашому списку 
представлена позапарламентською, цілком маргінальною, але 
достатньо радикальною «Партією данців». Однак партію відзна-
чають і позначають як «партнера» в самій Росії ‒ в березні 2015 р. 
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її представники були запрошені на скандальний «Міжнародний 
російський консервативний форум». 

У той же час, певні ресурси впливу в РФ є навіть у Велико-
британії, яка найбільш рішуче і послідовно відстоювала жорстку 
позицію проти російської агресії щодо України. З іншого боку, 
британсько-російське напруження тягнеться вже тривалий час, 
хоча й до розгортання «української кризи» спостерігалося певне 
його пом’якшення.  

Однак навіть у Британії є політичні сили, через які ретранслю-
ється позиція Кремля. До них передусім варто віднести Партію 
незалежності З’єднаного Королівства, що за останні кілька років 
стала справжньою порушницею спокою в політичному житті 
Альбіону. На виборах до Європарламенту наприкінці травня 2014 р. 
партія несподівано отримала першу позицію із 26,6% і 24 мандати із 
73 британських у головному представницькому органі ЄС. Попри 
всю відносність голосувань на виборах до ЄП цей показник, тим не 
менш, демонстрував помітний зсув у прихильній до традиціо-
налізму британській політиці ‒ з 1906 р. жодна інша партія, крім 
Консервативної та Лейбористської, не отримувала перше місце під 
час голосування в масштабах всієї Великобританії. 

З іншого боку, цей прорив не був закріплений на внутрішніх 
британських виборах у травні 2015 – ПНСК отримала лише один 
мандат члена Палати громад, хоча при цьому набрала 12,6% від 
голосів усіх виборців, що проголосували ‒ свій ефект справила 
пропорційна виборча система Британії. 

При цьому, ПНСК не варто зачисляти до власне лобістів інте-
ресів РФ. По суті, лише її лідер Н. Фарадж робив публічні заяви на 
користь Росії. Але для партії, як і для нього самого, це вияв радше 
кон’юнктури політичного позиціонування в самій Британії, ще одна 
можливість продемонструвати власну євроскептичну настанову. 

Можливо, більший ефект має навіть не стільки публічна 
політична позиція, скільки входження ПНСК в ЄП до фракції 
«Європа за свободу і пряму демократію», через яку Кремль най-
більше діє в Брюсселі. Британські індепендисти становлять там 
каркас із 22 членами із 45. 

Звісно, не всі із залучених до списку партій приблизно 
однаково демонструють свою проросійськість. Є серед них і ті, 
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які, можливо, не повною мірою усвідомлюють, що діють згідно 
з інтересами Москви або заперечують це, але внаслідок своїх 
ідеологічних чи практичних орієнтацій, через кон’юнктуру 
політичної боротьби долучаються до проросійської за своїм 
змістом позиції. Однак така роль і діяльність є помітною для 
медіа, громадськості, зрештою, політичних конкурентів і 
публічно відзначається. 

Показовою тут є дискусія, що розгорнулася в шведському 
ригсдазі в лютому 2015 р., коли там зі своєю першою зовнішньою 
політичною декларацією виступала новий міністр закордонних 
справ країни М. Вальстрьом. Одним із центральних питань озвучу-
валося ставлення Швеції до російської агресії проти України. І тут 
представниці партії «Шведські демократи» довелося виправдо-
вуватися за своїх однопартійців – депутатів Європарламенту, які 
відзначилися кількома поспіль голосуваннями в руслі російської 
позиції щодо України. Зокрема, не проголосували за ратифікацію 
Угоди про асоціацію України з ЄС. Показові аргументи, які навела 
«шведська демократка» Юлія Кронлінд. Передусім вона заявила, 
що не є «прихильником агресивної путінської політики», що загро-
жує і Швеції, і близьким до неї регіонам. Потім вона наголосила, 
що саме «Шведські демократи» були «єдиною парламентською 
партією, яка всерйоз ставилася до російського озброєння і гово-
рила про важливість зміцнення оборонних сил Швеції». Нарешті, 
вона визнала, що її однопартійці таки «голосували проти ряду 
резолюцій, що стосувалися України та Росії», але аргументувала 
це таким чином: ці голосування «були основані на нашій критиці 
наддержавної спрямованості Євросоюзу» та «на високих вимогах, 
які стосуються договору про асоціацію з ЄС» [3]. 

Таким чином, названа партія являє собою функціональних 
союзників російського режиму ‒ на рівні риторики, публічного 
позиціонування «Шведські демократи» можуть висловлювати 
цілком критичні позиції стосовно російської політики, однак під 
час прийняття конкретних рішень їхній голос відходить до тих, хто 
де-факто підтримує Росію. 

Помітну, можливо, й визначальну, роль у такому розходженні 
відіграють домінуючі політичні дискурси, стан громадської думки 
в країні загалом, які виразно критично або цілком негативно 
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налаштовані до нинішньої зовнішньої політики Росії. Публічна 
демонстрація іншої позиції здатна завдати шкоди політичним 
перспективам тієї чи іншої партії.  

З іншого боку, є ціла низка партій, які не просто не прихо-
вують, а відверто декларують свою проросійську чи, навіть більш 
виразно, ‒ пропутінську ‒ позицію. Є й партії, яким закидають 
безпосередню фінансову підтримку з боку РФ. Так чи інакше, але 
«Путінський інтернаціонал» в Євросоюзі був приблизно таким, як 
зазначено у списку вище. 

Аналіз ідеологічних орієнтацій європейських партій, прихиль-
них до Росії, призводить до промовистих висновків. Головні з них 
такі: 

Підтримку путінській Росії виявляють переважно партії лівих 
та право-консервативних орієнтацій. 

Найбільш палкими її симпатиками виступають саме партії з 
радикальними ідеологічними настановами. Це стосується як лівих 
радикалів, так і правих. 

Серед путінських симпатиків практично відсутні партії 
поміркованого центристського спрямування. Однак у списку 
присутні кілька партій, які серед своїх ідеологічних засад мають 
елементи «респектабельної» християнської демократії. І якщо у 
випадку правлячого «Демократичного об’єднання» з Кіпру чи 
щойно обраної до сейму Польської селянської партії про особли-
вий резонанс від цього говорити не доводиться, то стосовно партій 
«Вперед, Італіє» та французького «Союзу за народний рух» 
ситуація є складнішою. Партії очолюють два старожили європей-
ської великої політики ‒ відповідно, С. Берлусконі та Н. Саркозі. 
Хоча наразі обидва вони відставні та під тінню корупційних 
розслідувань, а їхні політичні сили в опозиції, однак і колишній 
італійських глава уряду, і французький глава держави перебувають 
у тісних неформальних стосунках із російським президентом. І ці 
стосунки всіляко використовуються російською стороною як на 
рівні інформаційно-пропагандистському, так і дипломатичному. З 
іншого боку, за деякими свідченнями, С. Берлусконі, попри його 
проблеми із законом, виконував певні функції в межах таємної 
дипломатії між Заходом та В. Путіним. Згідно з одним інсайдер-
ським «вкиданням», саме він наприкінці червня 2015 р. під час 
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відвідин В. Путіна на російському Алтаю передав йому своєрідну 
«чорну мітку» від західних лідерів, які особисто не бажали 
псувати собі репутацію зустріччю з російським очільником. Суть 
цього послання: «відхід з Донбасу або початок «особливо 
чутливих санкцій» (читай: карних переслідувань пануючої групи 
еліти, включаючи найближчих родичів)» [4]. Подальший розвиток 
подій опосередковано швидше підтвердив, ніж спростував 
можливість виконання С. Берлусконі зазначеної місії з таким її 
змістом. Утім, ця зустріч мала таємний характер. Значно більшого 
розголосу і, серед іншого, за рахунок зусиль російської пропаганди 
набула поїздка С. Берлусконі до Криму у вересні 2015 р. Російська 
сторона використовувала приїзд колишнього прем’єра Італії на 
окупований півострів як важливий легітимізаційний акт, що 
підтверджує російський статус Криму. Тамтешні ЗМІ стверджу-
вали, що ініціатива відвідин належала особисто самому С. Берлус-
коні. Так, у сюжеті «канонічного» каналу «RussiaToday» контекс-
туально постулювалися особливі зв’язки В. Путіна з ним («старі 
друзі», «теплі відносини», «коли Берлусконі керував Італією, в 
двох країн були розбіжності, але Путін та Берлусконі чудово 
розумілися»). Особливий акцент робився на тому, що «Берлусконі 
не єдина важлива персона, що побувала в Криму за останній час» 
[Див.: 5]. Схожим чином використовуються і контакти із  
Н. Саркозі ‒ акцент на особливому характері їхніх особистих відно-
син з В. Путіним, корисні для Кремля меседжі [Див., наприклад: 6]. 
У цьому сенсі для російської сторони сам факт приїзду і перего-
ворів із політиками відповідного рівня значно важливіший, ніж 
їхній зміст. Тим більше, що якщо у випадку з С. Берлусконі пік 
політичної кар’єри та могутності позаду, то Н. Саркозі і його 
партія розглядаються як цілком перспективні кандидати у боротьбі 
за владу на наступних парламентських та президентських виборах. 

Серед проросійських лівих є значна частина тих партійних 
організацій, що мають спадок від комуністичних партій періоду 
«холодної війни» (Болгарська соціалістична партія, іспанські 
«Об’єднані ліві», німецька «Ліва», Комуністична партія Греції, 
Комуністична партія Чехії та Моравії). Так чи інакше, але кожна 
із них зберігає свій «сантимент» до СРСР чи до Росії як його 
наступниці. 
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Ще одна група сповідує цілком респектабельний євросоціа-
лізм чи соціал-демократію. Проросійські орієнтації тут пов’язані 
не стільки із базовими, скільки суміжними ідеологічними пози-
ціями або особливостями політичної боротьби в середині країни. 
Або ж спрацьовує геополітичне тяжіння. Найбільш репрезен-
тативним прикладом тут є партія «Смер – соціальна демократія» 
словацького прем’єра Р. Фіцо. 

Ліві та лівоцентристські політичні об’єднання країн Євро-
союзу виявляють значно вищу, порівняно з іншими, чутливість до 
твореного російською пропагандою образу «українських 
фашистів/неонацистів», «збройного перевороту», «насильницького 
захоплення влади хунтою націоналістів» тощо. З одного боку, ці 
маркери стосуються традиційних політичних суперників євро-
пейських лівих. До того ж спираються і на історичну пам’ять, в 
якій «фашизм» залишається синонімічним поняттю «абсолютного 
зла». З іншого боку, сприйняття і залучення цих образів, донесе-
них російською пропагандою, дає можливості для використання у 
внутрішній політичній боротьбі, особливо якщо та чи інша ліва 
партія перебуває в опозиції. 

Партії правого спектра більш артикульовано висловлюють 
підтримку не просто РФ, а Росії президента В. Путіна. Рівень 
уваги і зростання підтримки в цьому середовищі відбувався під 
впливом та на тлі наростання конфронтації Москви із Заходом.  
В. Путін та його курс сприймаються тут як вияв певної альтерна-
тиви щодо ставлення до основних напрямів розвитку Євросоюзу та 
окремих країн, що до нього входять. Власне, самі праві теж 
намагаються уособлювати і реалізовувати таку альтернативу. 

Праві симпатики Росії більше, ліві порівняно менше, але 
абсолютна більшість проросійськи орієнтованих партій спові-
дують євроскептицизм. Власне, євроскептицизм може претен-
дувати на роль однієї із головних ідей, що об’єднує різноманітні 
європейські політичні утворення в їхній прихильності до 
путінської Росії. Окремі з них доповнюють його іншими настано-
вами ‒ альтерглобалізмом, антиамериканізмом. У другій полови-
ні 2015 р. активізувалися і практично повністю заповнили правий 
спектр проросійських партій (але не лише його) анти-
іммігрантські настрої. 
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Своєрідну мікромодель загальноєвропейського «путінського 
інтернаціоналу» представляє нинішня грецька правляча коаліція, 
де радикально ліва «СІРІЗА» уклала урядово-парламентський союз 
із правою партією «Незалежні греки». 

Ще одним «спільним знаменником», який поєднує абсолютну 
більшість пророросійських партій країн Євросоюзу, є активне 
використання ними популізму. Для більшості з них саме популізм 
є головною конкурентною перевагою у їхній внутрішньополі-
тичній боротьбі. Причому це популізм різноплановий ‒ як лівий, 
так і правий, як соціальний, так і етнічний, як євроскептичний, так 
і антиглобалістичний. Власне, ідеологічні маркери виявляються тут 
більше декоративно, як зовнішнє обрамлення, якщо не розуміти під 
популізмом явища, близькі до демагогії. В основі ж ‒ популізм як 
особливий тип політичної практики, що ґрунтується на особливій 
логіці артикуляції, яка,в свою чергу, викликає відповідні специфічні 
ефекти [7, с.33]. А саме: популізм творить образ суцільної, 
внутрішньо відстратифікованої спільності ‒ «народ» (можуть 
використовуватися інші означення, наприклад, «нація», але логіка 
тотальності при цьому зберігається). Ця спільність наділяється 
особливою священною силою, постулюється як носій усіх чеснот, а 
її «думка» – як мірило політичної істини. При цьому така спільність, 
за версією популістського дискурсу, перебуває під загрозою з боку 
інших сил, які нібито і пов’язані з нею, але насправді їй 
протистоять. Таким чином твориться образ «ворога». Це може бути 
«влада», можуть бути «олігархи», але можуть бути і «космополіти», 
«капіталісти», «Брюссель», «іммігранти», «гомосексуали» і т.д. Самі 
ж політичні сили, які практикують такі підходи, претендують діяти 
від імені сконструйованого ними образу «народу». Як це описує 
голландський аналітики Р. ван Ворен: «Соціалісти вважають Європу 
оплотом світового капіталізму, який перетворить усіх нас у 
коліщата у двигунах багатіїв. Їхнє гасло – «Влада – людям», і в 
їхньому розумінні «Брюссель» і «люди» – це протилежні поняття. 
Але праворадикальні популісти, які живляться страхами людей і 
розповідають їм, що глобалізація наближає Судний день, значно 
небезпечніші» [8]. 

Популізм ‒ явище антисистемне. З одного боку, він стає 
можливим і помітним, коли існуюча система інститутів не 
справляється із запитами, що надходять від соціуму. З іншого, 
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популізм сам активно атакує цю інституційну систему, посилюючи 
її кризу, а часом й приводячи до колапсу. В цьому сенсі 
європейські популісти і є найбільш ефективними союзниками 
Кремля у його «священній війні» із Заходом. Саме популісти 
оскаржують основи функціонування Європейського Союзу. На 
національному рівні популісти вражають своєю діяльністю інсти-
тути і цінності демократії, стандарти соціальної та економічної 
стабільності, основи міжнаціональної взаємодії, посилюють імо-
вірність і глибину конфліктів на різних рівнях соціальної системи. 
Популізм, наповнений постулатами євроскептицизму, атакує як 
ідеали об’єднаної Європи, так і спроби їхнього практичного 
втілення у вигляді інституцій Європейського Союзу. І хоча євро-
скептицизм виявляється вже тривалий період, кілька десятиліть, 
однак саме в останні роки його звучання як популістської альтер-
нативи стало особливо помітним та електорально результативним. 
Крім усього, він демонструє здатність живитися з різних джерел і 
адаптуватися до змінюваних умов. Серйозний поштовх зростанню 
можливостей євроскептицизму дала світова економічна криза як 
така. Однак і реакції на неї європейських урядів та загальноєвро-
пейських структур теж були використані для розвитку і розгор-
тання євроскептичного руху. Слушною є думка, що, протидіючи 
популізму-євроскептицизму, «не слід підважувати ідеал Європи». 
Але Євросоюз та національні уряди зробили ставку на політику 
суворої економії, яка поглиблює соціальну нерівність, приводить 
до бідності та розшарування, зменшення стандартів життя [9].  
І тим самим завдали удару по привабливості Європи як простору 
високих стандартів життя та добробуту та надали вагомі аргу-
менти для атаки критикам європейської єдності. 

Схожа логіка присутня і в ситуації із українсько-російським 
конфліктом. Одним із головних ідеалів, навколо якого розбудову-
валася конструкція Європейського Союзу, була «Європа без війн». 
Саме прагнення уникнути в подальшому руйнівних військових 
зіткнень на континенті було одним із головних мотивів батьків-
засновників Євросоюзу. І ця ідея зберігала спадкоємність і в часи 
«холодної війни», а після її закінчення, після «руйнування мурів» і 
кордонів в Європі набула ознак однієї із непорушних основ 
існування ЄС. 
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Війна на Сході України підриває неспростовну силу цього 
ідеалу. Мова навіть не про те, що конфлікт у безпосередній 
близькості до східних кордонів ЄС. Однак, хоч війна на Донбасі 
відбувається за його територіальними межами, Євросоюз став 
одним із елементів конфлікту. Причому на різних його рівнях ‒ від 
формального запуску у вигляді проблеми із підписанням Угоди 
про асоціацію з Україною та ідейного наповнення Євромайдану до 
зусиль щодо посередництва в припиненні збройного протистояння 
у вигляді договорів формату «Мінськ-1» та «Мінськ-2». Але у 
всьому розгортанні цих драматичних процесів участь Євросоюзу 
не може оцінюватися як особливо ефективна. Не вдалося ані 
запобігти кривавому виходу із протистояння на Майдані, ані 
анексії Росією Криму, ані розгортанню реальних і масштабних 
військових дій на Донбасі. Відповідно, Євросоюз не зміг унемож-
ливити війну в Європі, ефективно і (можливо, головне) оперативно 
реагувати на дії сторони, яка зробила ставку на демонстрацію сили 
і досягла в тому певних виразних результатів. У риториці деяких 
європейських прихильників Росії, переважно правих, присутнє 
саме визнання права Росії як центру сили діяти таким чином, як 
вона діяла щодо Криму і навіть щодо Донбасу. 

Додаткові аргументи для єроскептичного популізму додала 
також політика санкцій проти Росії. Практично всі зазначені нами 
прихильники Росії критикують санкції. Крім усього, політика 
санкцій дає обмежений ефект, особливо у сенсі його презентації в 
публічних дебатах. Європейському виборцю важко переконливо 
пояснити, що політика обмеження економічної взаємодії з Росією 
зупинила розгортання конфлікту на інші регіони України. Однак 
аргументи критиків такої політики, де економічні складнощі чи 
інші неприємності пояснюються згортанням співпраці із «гігант-
ським партнером на Сході», мають більший ефект. Крім того, 
значну активність, у тому числі інформаційну та лобістську, 
виявляють представники ділових кіл, які зазнали певних втрат від 
санкцій проти Росії. 

На цьому тлі здатність Євросоюзу запровадити, а потім і 
посилювати політику санкцій проти Росії у зв’язку із розпалюван-
ням останньою конфлікту з Україною видається як демонстрація 
спроможності до протистояння і конкуренції з потугою, що робить 
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ставку на силові дії. Адже, хоч і через різі мотиви, але під санк-
ціями «підписувались» і А. Ципрас, і Р. Фіцо, і В. Орбан й інші, 
менш відкриті симпатики Москви. В певному сенсі спроможність 
на санкційну політику стала теж виявом сили з боку ЄС. Саме 
тому важко здобутий і нелегко утримуваний консенсус щодо 
санкцій є наразі головним об’єктом з боку проросійських сил в 
Європі. А за ними проглядається виразна участь і активна зацікав-
леність самої Москви. Процес обіцяє особливе загострення у разі 
дебатів стосовно реакції на виконання умов другої Мінської угоди 
наприкінці 2015 р. 

Нарешті, ще одним аргументом для популістів-євроскептиків 
став сам формат прийняття поки головної результатуючої угоди 
стосовно війни на Донбасі. Так званий «нормандський формат» не є 
репрезентативним з погляду його учасників від Євросоюзу. 
Номінальним керівником відповідного напряму ЄС є Ф. Могіріні, 
яка обіймає посаду Верховного представника ЄС з питань закор-
донних справ і політики безпеки. Згідно з Лісабонським договором 
саме вона мала б представляти сторону ЄС на подібних перего-
ворах. Але сама поява «нормандського формату», а потім і його 
вирішальна роль у підписанні спочатку першого, а потім і другого 
Мінських протоколів стала свідченням інституційної неспромож-
ності структури Верховного представника в екстремальній ситуації. 
Як, власне, і можливості здійснювати в таких умовах спільну 
зовнішню та безпекову політику. Особливо це виявилося на початку 
лютого 2015 р., коли лідери Німеччини та Франції, фактично 
застосовуючи методи «човникової дипломатії», досягли переговорів 
у ніч з 11 на 12 лютого 2015 р. у столиці Білорусі, наслідком яких 
стали домовленості, відомі як «Мінськ-2». Ані А. Меркель, ані  
Ф. Олланд не мали жодного особливого мандату від ЄС на відпо-
відні дії. Більше того, критики такої активності європейських 
лідерів відзначали оперативний візит А. Меркель до Вашингтона 
саме напередодні, 9 лютого. Тобто, відносний дипломатичний успіх, 
досягнутий лише двома представниками ЄС, але поза його кано-
нами, теж виступає приводом для критики Євросоюзу. 

Останнього великого підживлення євроскептичний популізм 
набув за результатами триваючої кризи міграції. Стрімко зроста-
ючий рівень ксенофобії щодо мігрантів із Північної Африки та 
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Близького Сходу підхоплюється саме тими політичними силами, 
які критично налаштовані до спільного європейського простору. 

Отже, популісти і євроскептики щонайменше в ближчій 
історичній перспективі не лише не втрачатимуть своїх позицій, але 
й цілком здатні їх помітно зміцнювати. Поки Кремлю вдава-
тиметься бути присутнім у їхніх порядках денних на позитивних 
для них ролях, у нього залишатимуться можливості ретрансляції 
своєї позиції на політичному рівні в більшості країн ЄС. 

Однак Росія активно претендує на використання дисфункцій 
Євросоюзу для утвердження своїх позицій на Сході континенту. 
Для цього шукаються більш міцні формати організаційної взаємо-
дії зі своїм лобі в Європі. 

22 березня в Санкт-Петербурзі відбулася акція, названа як 
«Міжнародний російський консервативний форум». Організа-
тором форуму стала російська партія «Родіна», що патронується 
віце-прем’єром з питань ВПК Д. Рогозіним. Навіть частина цілком 
лояльних Кремлю російських ЗМІ називала це зібрання на кшталт 
«з’їзд фашистів», а самих його учасників – «політичними організа-
ціями із неоднозначною репутацією» [10]. 

Представництво забезпечили переважно позапарламентські, 
напівмаргінальні, але ідеологічно агресивні політичні структури: 
Великобританії (Британська національна партія, «Британія 
найперше», «Ліга життя»); Бельгія (рух «Євро-Русь»); Данія 
(Данська партія); Німеччина (Націонал-демократична партія); 
Греція (партія «Золотий світанок»), Італія (партіями «Нова сила» 
та Ліга Ломбардії); Іспанія (партія «Національна демократія»); 
Швеція (Партія шведів); Фінляндія (Національна партія). Було й 
представництво США ‒ Національний рух Техасу. Отже, порівня-
но впливовим учасником можна вважати хіба що грецький «Золо-
тий світанок», який має парламентське представництво. Низка 
інших партій мають по кілька представників у Європарламенті. 

Однак де-факто виявилося, що всіх цих учасників більше 
об’єднували спільні ідеологічні засади на межі неонацизму, а не 
здатність чітко сформулювати підтримку Росії на російській же 
території і за російські ж кошти. За свідченням репортера, що 
відвідав цей форум, «чим вищий був статус європейських ультра-
правих (частина з них ‒ чинні депутати Європарламенту), тим 
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ретельніше вони утримувалися від радикальних висловів… Навіть 
європарламентарії із грецького «Золотого світанку», чий лідер 
сидить у в’язниці за вбивство, в основному нудно бубнили про 
бізнес-співробітництво Росії та Греції» [11]. 

Загалом, цей форум може претендувати на певні «оглядини» 
найрадикальніших, але більше потенційних союзників Кремля в 
Європі.  

Показово, що від участі у цьому зібранні, зрештою, відмо-
вилися більш впливові Австрійська партія свободи, французький 
«Національний фронт», болгарська «Атака», угорські ФІДЕС та 
«Йоббік». Усі вони парламентські, а деякі навіть претендують на 
чільні позиції і у зв’язку із конгресом «російських консерваторів» 
побачили для себе негативи настільки, щоб утриматися від нього. 

Оцінюючи нинішнє проросійське лобі в країнах Заходу, 
варто мати на увазі ще один аспект. Росію тривалий час очолює 
угруповання силовиків-«чекістів», яке відрізняється не тільки 
своєрідним світобаченням, але й підходами до діяльності і 
забезпечення впливу та підтримки зокрема. Ставка при цьому 
робиться не стільки на відкритих союзників чи прихильників, 
скільки на «агентуру». До останньої можуть належати,власне, і 
політики, і урядовці, і медійники, і митці, і представники бізне-
сового чи експертного середовища. 

В оприлюдненій нещодавно доповіді чеської розвідувальної 
служби BIZ у розділі про контррозвідувальну діяльність ідеться про 
спроби Росії створити в Європі структуру, подібну до колишнього 
Комінтерну. Ця структура нібито ідеологічно базуватиметься на 
експансіоністській доктрині неоєвразійства авторства О. Дугіна і 
може бути прийнятною для «всіх європейських партій, від лівих 
екстремістів та популістів до правих екстремістів» [12]. «Сучасний 
міжнародний, політичний та соціальний клімат дуже близький до 
того, що мав місце в 1930-ті роки ‒ золоту еру Комінтерну» [12], ‒ 
стверджують автори доповіді. 

Так чи інакше, але зусилля щодо організаційного оформлення 
«друзів Росії» в Європі видаються цілком логічними. Тим більше, 
що Росія робила і, вочевидь, продовжуватиме масштабні фінансові 
вкладення не лише в пропаганду на Заході, але й уполітичну 
підтримку. 
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У листопаді 2014 р. було оприлюднено інформацію про 
отримання французькою партією «Національний фронт» кредиту 
від першого російсько-чеського банку. Сама лідерка партії  
М. Ле Пен пояснила, що змушена була шукати кошти за кордоном, 
бо французькі банки відмовилися кредитувати її партію, а вона 
готувалася до місцевих виборів [13]. Однак той факт, що партія 
отримала кредит у Росії саме в період розгортання санкцій проти 
РФ, є практично прямим свідченням фінансування Москвою своєї 
підтримки серед політикуму Європи. 

Саму ж М. Ле Пен уже тривалий час розглядають у Росії як 
важливу ставку, здатну принести серйозні здобутки. Один із 
надлояльних до Кремля медіа-ресурсів у середині вересня 2015 р. 
радо стверджував, що «як ніколи міцні позиції… французької партії 
«Національний фронт» на чолі з Марін Ле Пен. Вона закликає 
видворити із Франції всіх радикальних ісламістів та «відновити 
нормальні кордони». Наприкінці минулого тижня Ле Пен звину-
ватила Німеччину в тому, що влада країни відкриває національні 
кордони для мігрантів та біженців, щоб наймати на роботу «рабів» 
та зменшувати загальний рівень зарплат» [14]. Рейтинг М. Ле Пен 
як кандидата в президенти наразі лідерський ‒ 26% відсотків, що на 
2% більше, ніж у Н. Саркозі [14], який розглядається як теж цілком 
придатний для Росії варіант. У Росії вважають, що після прези-
дентських виборів 2017 р. Франція перетвориться зі стриманого, але 
опонента, в цілком дружелюбну. Якщо стосовно поведінки  
М. Ле Пен можна швидше здогадуватися, то президент Н. Саркозі 
вже зарекомендував себе в такій якості, коли в 2008 р. став 
головним легітимізатором досягнень Росії у війні проти Грузії. 

Отже, Росія має досить масштабну і багаторівневу мережу 
підтримки серед політичних організацій країн Європейського 
Союзу. При цьому РФ працює над посиленням цього ресурсу. 
Потенційне організаційне оформлення «друзів Росії» в єдину 
понаддержавну структуру мало б украй загрозливі наслідки для 
інтересів України як у питанні врегулювання кризи на Донбасі, так 
і в українсько-російських відносинах, також і у відносинах по лінії 
Україна – ЄС загалом. 

Утім, у найближчій перспективі створення такої структури та 
налагодження її ефективної діяльності видається малоймовірним. 
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Не варто переоцінювати і силу тяжіння тих чи інших полі-
тичних організацій Європи до Росії. Залежно від розвитку ситуації 
вона може мати свою динаміку. Так, у разі втрати Росією своїх 
позицій (соціально-економічних проблем, відходу від демонстрації 
силових ресурсів, поразки чи репутаційні втрати, політична 
нестабільність тощо) для значної частини партій, і в першу чергу 
для праворадикальних, актуальність і привабливість Росії може 
суттєво зменшуватися. Ймовірно, більш стійкий рівень русо-
фільства здатні продемонструвати ліві партії комуністичного чи 
посткомуністичного походження. 

У разі загальної зміни зовнішньої політики і, зокрема, виходу 
з конфлікту на Донбасі та відмови від анексії Криму персонально 
орієнтовані очікування завищені ‒ відхід з посади глави країни  
В. Путіна, з достатньо високою ймовірністю, не принесе відходу 
Росії на позиції 2013 р. Однак у питанні міцності і дієвості 
нинішнього проросійського лобі в ЄС персональний чинник має 
наразі визначальне значення. В цьому сенсі сьогоднішнє про-
російське лобі значною мірою лобі пропутінське. 

У той же час, у разі потенційної зміни керівництва Росії і 
можливої лібералізації режиму ймовірно, що політичні сили, які 
нині формують політику протидії Кремлю, можуть перейти до 
табору прихильників Росії з відповідними наслідками для інтересів 
України.  

У національних інтересах України на сьогодні є чітка 
фіксація і максимальне поширення прецедентів підтримки Росії 
європейськими політиками і партіями. В першу чергу це 
стосується праворадикальнихпартій на кшталт тих, що брали 
участь у консервативному форумі в Петербурзі. Варто добива-
тися максимальної прив’язки до образу «обслуговування інтере-
сів Кремля» маргінальних радикальних націоналістичних чи 
неонацистських утворень. З одного боку, це певним чином здатне 
нейтралізувати антиукраїнський контент російської пропаганди, 
яка намагається закріпити образ фашистів за постмайданним 
режимом в Україні. З іншого боку, в разі результативного ціле-
спрямованого донесення цього образу до політичних сил лівого 
спрямування можна досягти зменшення симпатій до РФ і її 
політики в цьому середовищі. 
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Варто очікувати, що в разі «замороження» конфлікту на 
Донбасі саме політичні сили, які входять до «списку Кремля», 
будуть одними із головних трансляторів звинувачень української 
сторони в порушенні умов перемир’я. Практика поїздок на окупо-
вані території триватиме і буде використовуватися супротивником 
для посилення його зовнішньополітичних позицій. 

У разі відновлення гострої фази зіткнення російське лобі 
працюватиме над покладанням провини за це на Україну.  

 
_______________________________ 
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Наталія Ротар 
 

МАС-МЕДІЙНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ  
ТА ПОЛІТИЧНА МІФОЛОГІЗАЦІЯ ДОНБАСУ  

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ  
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
У статті визначені особливості мас-медійного маніпулю-

вання та політичної міфологізації Донбасу в інформаційному 
просторі Російської Федерації. Обґрунтовано, що це здійснюва-
лося за допомогою двох інструментів міфологізації політичних 
процесів та явищ: по-перше, шляхом використання трьох базових 
міфологем щодо політичного минулого, теперішнього та майбут-
нього Донбасу (всі етнічні росіяни України є співвітчизниками для 
Росії; Донецька та Луганська області України (Новоросія) не 
повинні перебувати в складі України; українська влада є радикаль-
ною стосовно Донбасу та антиукраїнською); по-друге, шляхом 
застосування недостовірних результатів соціологічних дослід-
жень. За допомогою використання цих інструментів міфологізації 
політичних процесів на Донбасі Російській Федерації вдалося (1) 
сформувати у населення цього регіону та відтворювати в часі 
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хибну уяву про його місце та роль у структурі політичних відно-
син в Україні; (2) згенерувати в масовій політичній свідомості 
сепаратистські політичні позиції.  

Ключові слова: маніпулювання, міфологізація, інформаційний 
простір, Донбас, Російська Федерація 

Nataliia Rotar. The mass media manipulation and political 
mythologizing of Donbas in the information space of the Russian 
Federation  

The article represents the features of mass media manipulation and 
political mythologizing of Donbas in the information space of the 
Russian Federation. It is proved that it was carried out by using such two 
tools of mythologizing the political processes and phenomena: first, 
through the use of three basic myths about the political past, present and 
future of Donbаs (all ethnic Russians in Ukraine is the compatriots for 
Russia, Donetsk and Lugansk regions in Ukraine (New Russia) should 
not be a part of Ukraine, the Ukrainian government is a relatively 
radical and anti-Ukrainian for Donbas); secondly, through the use of 
unreliable results of sociological research. By using these mythologizing 
tools, the Russian Federation failed (1) to form and reproduce among the 
population of this region a false idea about its place and role in the 
structure of political relations in Ukraine; (2) to generate in a mass 
political consciousness the separatist political positions.  

Key words: manipulation, mythologizing, information space, 
Donbas, Russia 

 
Одним з елементів агресивної зовнішньої політики Російської 

Федерації стосовно України є мас-медійне маніпулювання та 
політична міфологізація Донбасу, що здійснюється з використан-
ням сучасних механізмів інформаційного впливу. Процес міфоло-
гізації, як процес спрямованої активної інтеграції в масову 
політичну свідомість сконструйованих політичних міфів, сприяє 
викривленню політичної реальності та провокує до застосування 
тих моделей політичної участі, що вкладені в парадигму міфу. В 
умовах інформаційного протистояння та інформаційної агресії 
визначення інструментальних і сутнісних характеристик політич-
ної міфологізації Донбасу та принципів мас-медійного маніпулю-
вання, що використовуються Російською Федерацією проти 
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України, набуває особливої актуальності. В українському політо-
логічному науковому дискурсі проблеми політичної міфології 
активно обговорюють Ю. Шайгородський, А. Чорноус, О. Поли-
саєв, О. Білик. Метою цієї статті є визначення змісту та основних 
прийомів політичної міфологізації Донбасу, які застосовуються в 
російському інформаційному просторі для мас-медійного мані-
пулювання. 

Процес мас-медійного маніпулювання та політичної міфоло-
гізації Донбасу в інформаційному просторі Російської Федерації 
відбувається за допомогою достатньо поширеного в політичній 
практиці прийому моделювання політичної проблеми. У визна-
ченні смислових особливостей інформаційного маніпулювання в 
російських ЗМІ ми спиратимемося на теоретичні висновки політо-
логічних досліджень, в яких доведено, що застосування прийому 
моделювання політичної проблеми в інформаційному просторі тих 
аудиторій, яким були нав’язані ті чи інші її моделі, з більшою 
ймовірністю спиратимуться на них, міркуючи над змістом самої 
проблеми [1; 2]. 

В інформаційному просторі, створюваному російськими ЗМІ, 
активно поширюються три міфологеми, за допомогою яких у 
населення Донецького регіону України були сформовані та 
підтримуються сепаратистські політичні позиції. Концептуально, 
перша міфологема може бути вкладена в змодельовану в 
офіційному сегменті російського інформаційного простору полі-
тичну проблему – всі етнічні росіяни України є співвітчизниками 
для Росії. Розгортання цієї міфологеми здійснюється за допомогою 
категорії «співвітчизники», яка була закладена в основу низки 
цільових державних програм Російської Федерації [3; 4; 5]. За 
російським законодавством співвітчизник – це особа, що народи-
лася в державі, проживає або проживала в ній і володіє ознаками 
спільності мови, історії, культурної спадщини, традицій і звичаїв, а 
також нащадки зазначених осіб по прямій низхідній лінії. 
Відповідно, до співвітчизників відносять: (1) російських громадян, 
які постійно перебувають за межами території Російської Феде-
рації; (2) осіб та їхніх нащадків, які проживають за межами 
території Російської Федерації і належать до народів, які історично 
перебувають на території Російської Федерації, а також зробили 
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вільний вибір на користь духовного, культурного і правового 
зв’язку з Російської Федерації, осіб, чиї родичі по прямій висхідній 
лінії раніше проживали на території Росії, в тому числі (а) осіб, що 
перебували у громадянстві СРСР, що проживають у державах, які 
входили до складу СРСР, отримали громадянство цих держав або 
стали особами без громадянства; (б) вихідців (емігрантів) з Росій-
ської держави, Російської республіки, РФСР, СРСР і Російської 
Федерації, що мали відповідну громадянську належність і стали 
громадянами іноземної держави або особами без громадянства [6]. 

Визнання своєї належності до співвітчизників позиціонується 
Російською Федерацією як акт самоідентифікації, підкріплений 
громадською чи професійною діяльністю зі збереження російської 
мови, мов народів Росії, розвитку російської культури за кордоном, 
зміцнення дружніх відносин держав проживання співвітчизників з 
Російською Федерацією, підтримки громадських об’єднань співвіт-
чизників і захист прав співвітчизників або іншими засобами віль-
ного вибору цих осіб на користь духовного і культурного зв’язку з 
Росією [7]. На практиці ж самоідентифікація в статусі співвітчизника 
ототожнюється російським політикумом з російською етнічною 
ідентичністю. Зокрема, в інтерв’ю директора Департаменту щодо 
роботи зі співвітчизниками за кордоном МЗС Росії А. Макарова 
порталу RuBaltic.Ru у жовтні 2014 р., у відповіді на питання щодо 
офіційної статистики російських співвітчизників у країнах Балтії, 
було заявлено: «У Прибалтиці – більше 1,3 млн співвітчизників, на 
Україні – приблизно 6 млн. Ці дані могли помітно змінитися в 
результаті недавніх подій на Південному Сході України, близьких за 
своєю суттю до громадянської війни. Але, в усякому разі, на Україні 
проживає наша найбільша закордонна громада» [8]. 

Російська Федерація завжди стимулювала співвітчизників 
до утворення громадських об’єднань, члени яких отримують 
документи, що підтверджують їх членство в громадських 
об’єднаннях співвітчизників. Варто наголосити, що з переліку 
47 організацій співвітчизників, наведених на офіційному сайті 
Посольства Росії в Україні, жодна з них не була створена як 
регіональна організація Донбасу [9]. Однак у Донецькій та 
Луганській областях були зареєстровані відділення майже всіх 
всеукраїнських громадських організацій, що позиціонувалися 
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Посольством Росії в Україні як громадські організації співвіт-
чизників – Всеукраинская общественная организация «Нацио-
нально-культурный творческий Союз русских журналистов и 
литераторов»; Всеукраинская общественная организация «Рус-
ская Община Украины»; Всеукраинская общественная органи-
зация «Русский Совет Украины»; Всеукраинское национальное 
культурно-просветительское общество «Русское собрание»; 
Украинское общество русской культуры «Русь»; Всеукраинская 
общественная организация «Союз Православных граждан 
Украины»; Украинская ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (УАПРЯЛ); Всеукраинская общественая 
организация «Русская школа»; Всеукраинское объединение 
граждан «Русское движение Украины»; Международная обще-
ственная организация «Верное казачество»; Всеукраинское 
общественное объединение «За Украину, Беларусь и Россию». 

Категорія «співвітчизники» найактивніше використовується в 
інформаційному супроводі діяльності Федерального агентства у 
справах СНД, співвітчизників, що проживають за кордоном, та з 
міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво) 
[10], яке має два представництва в Україні: в Києві та Одесі [11; 12] 
(до 1 серпня 2014 р. функціонувало ще одне відділення у Сімфе-
рополі, яке припинило свою діяльність через «входження Криму до 
складу Російської Федерації» [13]). В офіційних документах 
Росспівробітництво позиціонується як «основний державний 
інститут, що реалізує найважливіші зовнішньополітичні завдання, 
спрямовані на зміцнення «м’якої сили» та міжнародного престижу 
Росії» [14]. Для забезпечення мас-медійного супроводу діяльності 
Росспівробітництва між ним та Загальноросійською громадською 
організацією працівників засобів масової інформації «Медіа Союз» 
у квітні 2011 р. була укладена угода про спільні узгоджені дії з 
забезпечення російськими ЗМІ реалізації програм Росспівробіт-
ництва у сфері науки, культури, освіти та підтримки російської мо-
ви за кордоном, зокрема, і отримання Росспівробітництвом інфор-
мації про ситуацію та тенденції в сфері масової інформації [15]. 
Такий тандем заклав основи для вироблення та активного 
поширення тих міфологем, які потенційно споживатимуться на 
Донбасі реципієнтами російських ЗМІ. 
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З-поміж усіх напрямів діяльності Росспівробітництва 
інформаційно агресивними стосовно України в цілому та Дон-
басу зокрема можна визначити підтримку (захист) співвітчиз-
ників за кордоном шляхом зміцнення спільного гуманітарного 
простору. З початком російської агресії на Сході України в 
російському інформаційному просторі активно поширюється 
інформація про те, що становище співвітчизників Донбасу, які 
«встали на захист російської мови, цінностей російської 
культури, своїх традицій, звичаїв і способу життя від зазіхань 
націоналістів» в Україні, «викликає особливу тривогу» та 
«гостру стурбованість російського керівництва» [8]. Російські 
інформаційні ресурси посилаються на дискусію, що почалася в 
рамках п’ятої Всеукраїнської конференції організацій росій-
ських співвітчизників, у якій брали участь близько 100 делегатів 
з усіх регіонів України [16], наголошуючи, що на ній 
обговорювали проблеми «збереження та відновлення руху 
співвітчизників в Україні», «важке становище російськомовної 
громади», переслідування її активістів, політику витіснення 
«всього російського» з громадського і культурного простору 
країни, «повну байдужість державних органів у відповідь на 
спроби звертатися до них з проблематики національних 
меншин» у контексті очікування прийняття низки додаткових 
обмежувальних заходів стосовно них [17]. Така інформація є 
політичним обманом та дезінформацією споживачів російського 
інформаційного продукту, оскільки (1) вивчення матеріалів 
п’ятої Всеукраїнської конференції організацій російських 
співвітчизників доводить, що увага учасників конференції була 
сконцентрована на інших проблемах, насамперед на проблемі 
«євразійської інтеграції та ролі організацій російських спів-
вітчизників у сприянні інтеграційним процесам» [16]; (2) на 
момент проведення цієї конференції – грудень 2013 р. – 
проблема Донбасу загалом та російської етнічної меншини 
Донбасу під кутом зору порушення прав співвітчизників не 
могла бути порушена. 

Одним з механізмів захисту співвітчизників Росспівробіт-
ництвом позиціонувалася програма з переселення до Російської 
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Федерації [18], зміст якої активно поширювався російськими 
ЗМІ. Упродовж 2011–2014 рр. кількість анкет від громадян 
України, поданих для участі у цій програмі, була незначною. У 
2011 р. громадяни України подали 2366 (7,9 % від загальної 
кількості) анкет на переселення до Росії за програмою пересе-
лення співвітчизників [19], 2012 р. – 3492 (7,2 %) [20], 2013 р. – 
3646 (9,3 %) [21], 2014 р. – 6870 (7,6 %) [22]. Однак у першому 
півріччі 2015 р. кількість анкет суттєво зростає і становить 
27348 (50,5 % від загальної кількості) [23]. Зауважимо, що (1) ці 
цифри не слід сприймати як абсолютні показники, оскільки 
подання однієї анкети передбачає подання документів сім’ї. 
Тож у середньому для визначення абсолютної кількості україн-
ських громадян, що взяли участь у програмі добровільного 
переселення до Російської Федерації в статусі співвітчизників, 
кількість анкет варто множити на 3,4; (2) у відкритому доступі 
відсутні дані щодо кількості учасників програми періоду 2011–
2013 рр., які проживали на Донбасі. Така конкретизація з’явля-
ється пізніше та має загальний (без розбивки по місяцях чи 
кварталах) характер. Зокрема, за даними моніторингу Федераль-
ної міграційної служби Російської Федерації в період з 1 квітня 
2014 р. по 24 серпня 2015 р. на територію цієї країни в’їхали 
1053209 «громадян Південного Сходу України», з яких  
6045 звернулися з клопотанням про надання статусу біженця, 
389686 – з заявою про надання тимчасового притулку, 244386 – 
для оформлення дозволу на тимчасове проживання, 136512 – із 
заявою про участь у Державній програмі сприяння добро-
вільному переселенню співвітчизників на територію Росії з-за 
кордону (разом з членами сім’ї), 115214 – із заявою про надання 
громадянства Росії, 54636 – для оформлення дозволу на 
проживання [24].  

В інформаційному просторі Російської Федерації, активним 
сегментом якого є територія Донбасу, наведені кількісні дані 
інтерпретувалися, по-перше, як позитивний результат реалізації 
державної програми підтримки співвітчизників. Зокрема, інфор-
мація Інтерфаксу про те, що більше «600 тисяч жителів Донбасу, 
які втекли від бойових дій, вирішили залишитися на проживання в 
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Росії» [25], на тлі тези, розміщеної на титульній сторінці Мігра-
ційної служби Російської Федерації у вигляді цитати В. Путіна 
(«Потрібно буде забезпечити міграційний приплив на рівні 
близько 300 тисяч осіб на рік. У першу чергу за рахунок залучення 
на постійне проживання в Росію наших співвітчизників... Ми 
повинні... розробити набагато дієвіший і масштабний набір заходів 
підтримки людей, які хочуть повернутися на свою історичну 
Батьківщину...» [18]), наповнюється саме таким смислом. По-
друге, «переселені співвітчизники» позиціонуються в російському 
інформаційному просторі як частина російського суспільства, 
інтегрована за допомогою освітніх практик («Близько 20 тисяч 
дітей, які прибули до Росії з територій Донецької та Луганської 
народних республік, з 1 вересня навчатимуться в російських шко-
лах і дитячих садках... Тішить, що діти, які прийшли, закріпилися в 
наших школах» [26]; «Для вступу в російські університети абіту-
рієнтам з Луганської та Донецької народних республік не треба 
буде складати Єдиного державного іспиту. Виші прийматимуть їх 
за атестатами. Проте охочим вчитися в Росії доведеться скласти 
вступні іспити» та підтвердити статус співвітчизника [27]) і сфери 
зайнятості («Нас дуже добре зустрів роботодавець.... Робота 
прекрасна! Мало того, що зарплата у мене набагато вища серед-
ньої по місту, так я ще працюю і за своєю спеціальністю» [28]) до 
російського суспільства. 

Оцінюючи результати використання міфологеми – всі етнічні 
росіяни України є співвітчизниками для Російської Федерації – та 
визначаючи перспективи роботи зі співвітчизниками, голова 
Росспівробітництва вважав, що діяльність у цій сфері потребує 
суттєвих інновацій, адже досвід діяльності на українській тери-
торії доводить, що «ризиковано у всьому покладатися на дуже 
важливі, але все ж таки статичні чинники на зразок історичних 
коренів, збереження російської мови або російських діаспор – самі 
собою вони ще нічого не гарантують. Як не дає ефекту спроба 
механічно нарощувати нашу гуманітарну присутність на Україні 
або в інших важливих для нас країнах» [29]. Переосмислена росій-
ська позиція підтримки співвітчизників є політично небезпечною 
для України, адже в діяльність Росспівробітництва активно інте-
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грується практика формування серед росіян Донбасу ідентифікації 
себе не як етнічної меншини України, а як регіональної етнічної 
більшості, яка «повинна виборювати власні інтереси, висувати 
своїх лідерів» [30].  

Друга міфологема, яка активно циркулює в російському 
інформаційному просторі, змістовно відповідає змодельованій на 
офіційному рівні політичній проблемі – Донецька та Луганська 
області України (Новоросія) не повинні перебувати в складі 
України. В російському інформаційному просторі активно поши-
рюється комплекс інформації, завданням якого є визнання права за 
Донбасом на відокремлення від України та власну державність. 
По-перше, Донбас інтерпретується як альтернативний варіант 
української державності: «У Новоросії зараз виникла альтерна-
тивна державність.... державність міцна, народна та така, що наба-
гато більше відповідає прагненням громадян усієї України» [31]. 
Розгортаючи цю ідею, російські ЗМІ підкреслюють, що «жителі 
повсталого Донбасу» є громадянами України, отже, мають право 
поширювати свої ідеї на всю іншу територію України, вимагаючи 
«цілісності, але на антинацистських принципах». Такий варіант 
альтернативної української державності, що вкладається в 
параметри політичного проекту, позиціонується як громадянська 
війна та виключає можливість громадської оцінки дій «ДНР» та 
«ЛНР» як сепаратистських та терористичних тими, хто перебуває в 
зоні інформаційного впливу російських ЗМІ. Принципово важли-
вим, на нашу думку, є те, що в російському інформаційному прос-
торі не приховується факт підготовки та реалізації російського 
проекту «Новоросія» в Україні («Проект Новоросія», можливо, і 
існував як «політичний» або, точніше, як зараз висловлюються, 
«політтехнологічний» проект. І в такій якості він дійсно може бути 
«відкритий», «переформатований», «заморожений» або «закрит-
ий» [32]), однак паралельно реципієнти інформації російських мас-
медіа вводяться в оману твердженнями, що «Проект Новоросія» є 
не тільки російським політичним проектом, а й «історичним фено-
меном», політичною та державною реальністю, сформованими 
волею народу Новоросії. Тому «навіть Кремль не може «згорнути» 
Новоросію. Навіть якщо відмовиться від якогось «проекту» під 
цією назвою» [32]. 
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По-друге, функціонування цієї міфологеми забезпечується 
позиціонуванням Новоросії як факту відновлення історичної 
справедливості, що в російському інформаційному просторі здій-
снюється за допомогою (1) створення неіснуючих геоконструкцій – 
Південний Схід України як самостійний геополітичний регіон 
Новоросія («Новоросія у складі Донецької, Луганської, Дніпро-
петровської, Харківської, Запорізької, Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей (Велика Новоросія)» [33]); (2) апеляції до 
російських імперських моделей ідентичності, що начебто є най-
більш характерними для Донбасу («У Новоросії домінує інду-
стріальний тип культури і російська мова як мова імперської та 
радянської індустріалізації. Будь-які спроби знищення укоріненої 
ідентичності приречені на провал... Сьогодні Південний Схід 
намагається відновити історичну самобутність,... надати цій само-
бутності характеру державності» [34]); (3) позиціонування Донбасу 
як невід’ємної частини «русского мира» («ополченці на Донбасі 
захищають цю концепцію [«русский мир» – Авт.] як цілком собі 
конкретну, а не абстрактну категорію, яка виражається в тих самих 
словах: Батьківщина, віра, історія, свій будинок, солідарність» [35]) 
та Російської Федерації («Новоросія – звичайний російський регіон, 
однопорядковий з Сибіром, Примор’ям, Помор’ям або Кубанню, 
який лише зигзагом історії опинився відрізаним від нас біло-
везькими кордонами» [36]). 

По-третє, російськими ЗМІ була змодельована дискусія про 
ймовірність повернення Донбасу до складу України, під час якої в 
інформаційний простір вкидалися позиції з різним політичним 
навантаженням: (1) Донбас ніколи не повернеться / не буде поверне-
ний до складу України («Зрозуміло, що ані ополчення, ані більшість 
населення не бачать свого життя з Києвом: занадто багато крові 
пролито, занадто багато Київ приніс страждань населенню в 
Донбасі – і бомбардуваннями, і приниженнями, і економічною 
блокадою» [37]); (2) Донбас не повернеться/не буде повернений до 
складу України через неможливість його економічного відновлення 
(«повернення Донбасу означає необхідність його відновлення в 
умовах жорстокої партизанської війни. Для цього необхідні вели-
чезні фінансові витрати, а в українського уряду недостатньо коштів 
навіть для своєї території» [38]; «Україна не має ресурсів, необ-
хідних для відновлення нормальної економічної життєдіяльності в 
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регіоні в прийнятні терміни»[39]); (3) Донбас може повернутися до 
складу України, але це не відповідає інтересам населення Донбасу 
(«Для Новоросії же ідеальним – і найменш кривавим – варіантом 
стане її вступ, за кримським сценарієм, до складу Російської 
Федерації. Саме цього, а не народних республік спочатку хотіли 
більшість людей Донбасу» [38]; «Самі жителі Донбасу та інших 
частин Новоросії хочуть для себе шляху Криму, а не шляху 
Придністров’я. Придністров’я, втім, теж не хоче для себе «шляху 
Придністров’я» [36]) та інтересам Росії («Проте Москва кілька разів 
підкреслювала те, що не бачить Донбас російським. Як, утім,... не 
бачить його і українським»[38]); (4) Донбас повернеться до складу 
України. Остання політична позиція отримала найбільше смислових 
інтерпретацій у ЗМІ, але жодна з них не передбачала, що таким 
чином буде відновлена цілісність України. Частіше за все умовами 
повернення Донбасу до складу України російські ЗМІ називали 
прямі переговори української сторони з керівництвом «ДНР» та 
«ЛНР» про умови припинення війни та майбутній державний 
устрій, який має бути змінений та закріплений Конституцією 
України («ДНР» і «ЛНР» мають особливий автономний статус; 
відносини з центральною владою в Києві будуються відповідно до 
договору про розмежування повноважень; зовнішньоекономічні 
відносини та пріоритети «ДНР» і «ЛНР» закріплюються в договорі з 
центральною українською владою) [40, с. 64; 84]. Хоча, в росій-
ському інформаційному просторі доволі активно поширювалася 
ідея, що повернення Україною Донбасу з урахуванням окремих 
вимог «ДНР» та «ЛНР» відбудеться через бажання політичної 
помсти «непокірному регіону» («Україна нарешті може формально 
погодитися на будь-яку «автономію» Донбасу, на будь-яку «феде-
ралізацію» – аби мати можливість ввести в непокірні Донецьк і 
Луганськ свої «федеральні» війська, «федеральну» поліцію, «феде-
ральну» прокуратуру і почати масову зачистку»[40, с. 65]). 

До певної міри, як результат функціонування міфологеми – 
Донецька та Луганська області України (Новоросія) не повинні 
перебувати в складі України можна навести результати соціоло-
гічних досліджень, проведених КМІС у лютому – березні 2015 р. 
на територіях, підконтрольних Донбасу та у «ЛНР» і «ДНР», 
стосовно макрополітичної ідентифікації населення Донбасу. 
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Таблиця 1 
Макрополітичні ідентичності населення Донбасу, 

лютий – березень 2015 
 

Донбас (регіони України) «ДНР» та «ЛНР» 
Статус Донбасу 

Області у складі України  
з такими самими правами, які 
вони мають зараз (37,7 %) 

Донбас залишається в Україні  
на тих правах, що й раніше (12 %) 

Області у складі України,  
але з розширеними правами  
в економічній, соціальній  

і гуманітарній сферах (37,9 %) 

Децентралізація для Донбасу  
(20 %) 

Автономні республіки  
у складі України (10,7 %) 

Автономія Донбасу (18 %) 

Незалежні держави (3,1 %) Незалежність Донбасу (26 %) 
Автономні республіки  
у складі Росії (0,6 %) 

Області у складі Росії (0,6 %) 

 
Донбас входить до складу 
Російської Федерації (16 %) 

 
Важко відповісти (9,8 %) Важко сказати (8 %) 

 
Джерело: Складено за: Українське суспільство (травень 2015) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/? 
lang=ukr&cat=reports&id=529&page=2 

 
Дані, наведені у таблиці 1, вказують на те, що на територіях 

Донбасу, підконтрольних «ДНР» та «ЛНР», де збережено 
використання моделі інформаційного управління Російської 
Федерації, порівняно з територіями українського Донбасу, для 
населення більшою мірою характерні орієнтації на незалежність 
Донбасу (26 % проти 3,1 %) та входження Донбасу до складу 
Росії (16 % проти 1,2 %). Для Донбасу в цілому характерною є й 
позиція, що «для моєї області буде краще, якщо вона відділиться 
від України» (22 %), тоді як для Сходу України як макрорегіону 
така позиція характерна тільки для 4 % населення [41]. Отже, 
результативність російської пропаганди, в основу якої покладено 
принципи мас-медійного маніпулювання та міфологізації проб-
леми політичного конфлікту, є достатньо високою та в кількіс-
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ному вимірі в лютому 2015 р. у Донецькій області становила  
50 пунктів зі 100, Луганській – 38 [42]. 

Третя міфологема, яка активно використовується в процесі 
мас-медійного маніпулювання аудиторією російських ЗМІ, від-
творює зміст змодельованої проблеми нелегітимності української 
влади – українська влада є радикальною стосовно Донбасу та 
антиукраїнською («радикали, що захопили владу в Києві,... вкину-
ли Україну в хаос і кровопролиття, розв’язали братовбивчу війну 
на Південному Сході»[43]; «Влада воює з власним народом, а на-
зиває це війною з Росією» [44]; «Київська хунта обстрілює мирне 
населення Новоросії, застосовує заборонені види зброї, проводить 
відвертий геноцид російського населення Донбасу» [45, с. 45]; 
«Сприйнята стратегія насильницького придушення Донбасу, аби 
не давати жодних громадянських і політичних прав його 
населенню. Для цього продовжуватиметься політика військового 
захоплення або підпорядкування шляхом гуманітарної катастрофи, 
для якої вкрай важливим є постійні артилерійські обстріли 
мирного населення» [46, с. 60]). Особливістю цієї міфологеми є те, 
що вона ґрунтується на використанні високоасоціативних 
концептів соціальної пам’яті [47], які за умови постійного 
відтворення в комунікативній сфері зливаються в єдиний концепт 
семантичної пам’яті, що артикулюється ЗМІ. Актуалізація в 
російському інформаційному просторі елементів семантичної 
пам’яті, основою яких є концепти соціальної пам’яті (наприклад, 
«Донецьк годує Києв», «Донецьк не чують у Києві»), сприяла 
ствердженню в масовій свідомості населення Донбасу потрібних 
російському політикуму очікувань («повернення Донбасу до 
Росії») і політичних намірів (політизація регіональної ідентичності 
та виведення її за межі української громадянської ідентичності 
шляхом створення «ДНР» та «ЛНР»). 

Одним з потужних інструментів мас-медійного маніпулювання, 
яке активно застосовується в російських ЗМІ, є поширення резуль-
татів соціологічних досліджень для спотворення реальної інфор-
мації. Наприклад, посилаючись на результати дослідження, прове-
деного функціонуючою в Україні Соціологічною групою «Рейтинг» 
(дата проведення не зазначалася), на сторінках періодичного 
видання «Украина: информационно-аналитический мониторинг», 
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вказується, що 42 % українців підтримують створення єдиної 
держави у складі України, Росії та Білорусі [48, с. 14], маючи при 
цьому «вкрай негативні асоціації зі своєю країною» (від 70 % до  
80 % опитаних асоціюють Україну з безробіттям, бідністю, 
корупцією та великим розривом між бідними та багатими; 60 % – з 
економічною кризою; 40 % – з деградацією [48, с. 15]). Такі 
результати «вказують» не тільки на кризу української державності 
чи відсутність віри українців у свою державу, а декларують 
«необхідність» та «неминучість» її зникнення як держави, особливо, 
якщо взяти до уваги, що поряд з Заходом, Центром, Північчю, 
Півднем та Сходом України як окремий регіон визначається «Дон-
бас» у складі Донецької та Луганської областей [48]. Проте в архіві 
досліджень, розміщеного на сайті Соціологічної групи «Рейтинг» 
(24.05.2005 – 26.08.2015), результатів такого дослідження не наве-
дено, а Донбас як окремий регіон України, який використовується 
одночасно з традиційним геоподілом у соціологічному дослідженні, 
не позиціонується [49]. 

Отже, мас-медійне маніпулювання в інформаційному просторі 
Російської Федерації здійснювалося за допомогою двох інстру-
ментів міфологізації політичних процесів та явищ: по-перше, 
шляхом використання трьох базових міфологем щодо політичного 
минулого, теперішнього та майбутнього Донбасу (всі етнічні 
росіяни України є співвітчизниками для Росії; Донецька та 
Луганська області України (Новоросія) не повинні перебувати в 
складі України; українська влада є радикальною стосовно Донбасу 
та антиукраїнською); по-друге, шляхом використання недосто-
вірних результатів соціологічних досліджень. За допомогою 
використання цих інструментів міфологізації політичних процесів 
на Донбасі Російській Федерації вдалося (1) сформувати у 
населення цього регіону та відтворювати в часі хибну уяву про 
його місце та роль у структурі політичних відносин в Україні;  
(2) згенерувати в масовій політичній свідомості сепаратистські 
політичні позиції. Зважаючи на те, що ядром інформаційного 
впливу, навколо якого утворюються концентричні кола інших 
споживачів інформації, завжди є чітко визначені цільові аудиторії 
(у контексті цього дослідження – це цільова аудиторія, визначена 
Росією як співвітчизники та громадські організації співвіт-
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чизників), в Україні має бути запроваджена система більш чіткого 
статистичного та аналітичного опису діяльності національно-
культурних товариств. 
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 Федір Медвідь, Марія Чорна 
 

БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ:  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Розглянуто безпекову політику України та її нормативно-
правове забезпечення в умовах зовнішньої агресії Російської Феде-
рації. Розкрито небезпеки і загрози національним інтересам 
України в умовах розбудови нової моделі гарантування націо-
нальної безпеки. 

Ключові слова: національна безпека України, Стратегія 
національної безпеки України, національні інтереси, загрози і 
небезпеки національним інтересам України, безпекова політика. 

Fedir Medvid, Maria Chorna. Ukraine security policy in terms 
of external aggression: regulatory support. Pitch policy considered 
without Ukraine and its regulatory support in terms of external 
aggression of the Russian Federation. Exposed the dangers and 
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threats to the national interests of Ukraine in terms of building a new 
model of national security. 

Key words: National security of Ukraine, Ukraine’s national 
security strategy, national interests, threat and danger to the national 
interests of Ukraine Security Policy. 

 
Стратегія національного розвитку України, що базується на 

системі національних інтересів і пріоритетів, включає і стратегію 
національної безпеки держави, яка визначає принципи, 
пріоритетні цілі, завдання та механізми забезпечення життєво 
важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз [1]. З урахуванням геополітичної і внутрішньої 
ситуації діяльність усіх державних органів в Україні має бути 
зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, запобіганні 
і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, 
захисті суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її 
прикордонного простору, піднесенні економіки країни, гаран-
туванні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, викоріненні злочинності, вдосконаленні системи 
державної влади, зміцненні законності і правопорядку та збере-
женні соціально-політичної стабільності суспільства, зміцненні 
позицій України у світі, підтриманні на належному рівні її оборон-
ного потенціалу і обороноздатності, радикальному поліпшенні 
екологічної ситуації [2]. 

 Державна політика національної безпеки України форму-
ється і реалізується за умов, коли у сучасному світі нівелюється 
різниця між внутрішніми та зовнішніми аспектами безпеки, 
зростає вага несилових (політичних, економічних, соціальних, 
енергетичних, екологічних, інформаційних тощо) складових її 
забезпечення [3, с.399–410; 4, с.290–350] та формуються в межах 
ЄС – європейська наднаціональна ідентичність, а в рамках СНД – 
панросійська [5, с. 1–58] в умовах зовнішньої агресії Росії та 
сучасної «гібридної війни». 

Узагальнення теоретичного надбання, а також практики реалі-
зації зовнішньополітичних завдань сприяє окресленню складових 
національної безпеки України у зовнішній площині, до яких, як 
відомо, зараховують: гарантування і захист прав українських 
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громадян і співвітчизників за кордоном; збереження цілісності і 
територіальної недоторканності Української держави; досягнення 
високого економічного розвитку і, відповідно, гідного місця в 
міжнародному поділі праці, а також протистояння енергетичним 
загрозам; адекватне співвідношення національних інтересів з 
участю у наднаціональних міжнародних структурах; формування 
позитивного іміджу Української держави [6, с.5–6]. 

Зовнішньополітичні імперативи України спираються на 
загальновизнані норми і принципи міжнародного права, серед яких 
принцип визнання загальнолюдських цінностей, активної між-
народної співпраці є визначальним. Він передбачає на взаємній 
основі суверенну рівність і повагу суверенітету; територіальну 
цілісність і непорушність кордонів; невтручання у внутрішні спра-
ви; дотримання і виконання міжнародних договорів і зобов’язань; 
врегулювання міжнародних спорів і конфліктів виключно 
мирними, політичними засобами. Для оптимального використання 
зазначених зовнішньополітичних імперативів Україна потребує 
конфігурації політичних сил навколо національних інтересів і 
безпеки [7, с. 59–68]. 

Національна безпека виступає як важлива функція кожної 
держави, що покликана гарантувати сприятливі умови для життя 
і продуктивної діяльності громадянам, державних інститутів, 
захищати життєво важливі інтереси людини і суспільства від 
зовнішніх і внутрішніх загроз. Національна безпека, як зазначено 
у ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки 
України», виступає як «захищеність життєвоважливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечу-
ються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам» [2]. Захищеність людини і громадянина, 
суспільства і держави забезпечується відповідною діяльністю, 
яка зменшує або відвертає ймовірні загрози і підвищує захисні, 
мобілізаційні функції у період небезпеки. В основі цієї діяльності 
лежить обстоювання і реалізація національного інтересу певної 
країни – глобального, всеохоплюючого інтегрального інтересу, 
втілення якого уможливлює здійснення життєвоважливих при-
ватних, групових і суспільних інтересів переважної більшості 
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громадян. Отже, національна безпека є своєрідним синтезом 
інтересів і потреб усіх соціальних суб’єктів [8, с. 240–244]. 

Національна безпека, проблеми її гарантування стали централь-
ною темою сучасної діяльності як держави, так і дослідників. 
Політико-правові засади становлення національної безпеки України 
розроблені авторами [9; 10; 11; 12; 13; 14;15;16; 17;18]. 

Правову основу національної безпеки становлять Конституція 
України, закони, інші нормативно-правові акти, а також визнані 
Україною міжнародні договори і угоди.  

Нова редакції Стратегії національної безпеки України була 
розроблена на виконання Указу Президента України від 24 вересня 
2014 року №744 «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи 
щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» і пред-
ставлена Президентом України під час проголошення позачер-
гового послання до Верховної Ради України «Про внутрішнє і 
зовнішнє становище України у сфері національної безпеки» у 
листопаді 2014 р. [6, c. 26–27]. 

Основною метою Стратегії є: мінімізація загроз державному 
суверенітету та створення умов для відновлення територіальної 
цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону 
України, гарантування мирного майбутнього України як суверен-
ної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави; 
утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення 
нової якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, 
забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та 
формування умов для вступу в НАТО [1].  

Досягнення визначеної мети потребує зміцнення Української 
держави шляхом забезпечення поступального соціально-політич-
ного й соціально-економічного розвитку України; якісно нової 
державної політики, спрямованої на ефективний захист націо-
нальних інтересів в економічній, соціальній, гуманітарній та інших 
сферах, комплексне реформування системи гарантування національ-
ної безпеки та створення ефективного сектору безпеки й оборони 
України; нового зовнішньополітичного позиціонування України у 
світі в умовах нестабільності глобальної системи безпеки, що 
передбачає створення ефективного сектору безпеки і оборони і 
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уможливлює стабільний суспільно-політичний та соціально-еконо-
мічний розвиток України [1].  

До актуальних загроз національній безпеці України Стратегія 
зараховує: 

Агресивні дії Росії, що чиняться для виснаження української 
економіки і підриву суспільно-політичної стабільності задля зни-
щення Української держави і захоплення її території. Неефек-
тивність системи гарантування національної безпеки і оборони 
України. Корупція та неефективна система державного управління. 
Економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, 
зниження рівня життя населення. Загрози енергетичній безпеці. 
Загрози інформаційній безпеці. Загрози кібербезпеці і безпеці 
інформаційних ресурсів. Загрози безпеці критичної інфраструктури. 
Загрози екологічній безпеці [1]. 

В умовах докорінних змін у зовнішньому та внутрішньому 
безпековому середовищі Україна, на думку аналітиків, потребує 
нової моделі гарантування національної безпеки, на створення якої 
спрямована Стратегія національної безпеки України, реалізуючи 
яку, Україна захищатиме всіма доступними засобами свої фунда-
ментальні національні цінності, визначені Конституцією та зако-
нами України: незалежність, територіальну цілісність і суверенітет 
держави, свободу, демократію, права людини і верховенство 
права, добробут, мир і безпеку. 

Основою подальшого розвитку країни є нагальна переорієн-
тація системи державного управління на безумовне дотримання 
принципів верховенства права, рівності кожного громадянина 
перед законом, прозорості влади. 

Досягнення цієї мети потребує рішучого очищення влади від 
корупціонерів, агентури іноземних держав та непрофесіоналів; 
докорінної реорганізації державного апарату: реформування 
інституту державної служби, створення дієздатних органів управ-
ління державою, формування висококваліфікованого, патріо-
тично налаштованого корпусу державних службовців, відповід-
ного реформування системи підготовки і перепідготовки кадрів, 
упровадження сучасних етичних норм поведінки державних 
службовців, військовослужбовців, співробітників правоохорон-
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них органів, формування нової культури безпеки; виваженої де-
централізації функцій держави та бюджетних ресурсів, зміцнення 
фінансових можливостей органів місцевого самоврядування; 
зосередження діяльності органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, прокуратури і судів на завданнях ефектив-
ного захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, націо-
нальної безпеки України; забезпечення відкритості та прозорості 
функціонування державних органів, зокрема, шляхом упро-
вадження технологій електронного урядування.  

Нагальним завданням є здійснення принципової і послідовної 
антикорупційної політики, пріоритетними напрямами якої є удо-
сконалення процедури перевірки на доброчесність та моніторинг 
способу життя державних службовців, забезпечення діяльності 
Національного антикорупційного бюро та Національного агентства 
з питань запобігання корупції, активна співпраця з міжнародними 
антикорупційними організаціями, зокрема, групою держав Ради 
Європи проти корупції (GRECO).  

Створення ефективного сектору безпеки і оборони України є 
ключовим завданням формування нової моделі гарантування 
національної безпеки. Він має функціонально об’єднати військові 
формування, правоохоронні, розвідувальні органи та спеціальні 
державні органи і служби, які захищають національні інтереси від 
зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом застосуванням зброї, спе-
ціальних заходів або правового примусу у межах наданих їм 
повноважень. Для вирішення завдань гарантування безпеки і 
оборони України у встановленому порядку суб’єкти сектору 
безпеки і оборони взаємодіють з іншими державними органами, 
неурядовими організаціями та об’єднаннями, установами і під-
приємствами, у т.ч. оборонно-промислового комплексу. Реалізація 
згаданого завдання повинна забезпечити ефективне реагування на 
сучасні виклики і загрози національній безпеці України, що мають 
комплексний характер; раціональне використання потенційних 
можливостей суб’єктів сектору безпеки і оборони для захисту 
національних інтересів; узгодження концепцій (програм) реформу-
вання та розвитку цих суб’єктів; ефективне управління сектором 
безпеки і оборони та міжвідомчу взаємодію в мирний час, у 
кризових ситуаціях та в особливий період; цільовий і прагма-
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тичний підхід до визначення обсягів фінансових і матеріально-
технічних ресурсів, необхідних для ефективного функціонування, 
підготовки та застосування суб’єктів сектору безпеки і оборони.  

Для гарантування ефективного функціонування сектору без-
пеки і оборони необхідним є створення системи стратегічного 
прогнозування і планування з метою забезпечення адекватного 
реагування на реальні та потенційні загрози національній безпеці, 
визначення комплексу політичних, воєнних, економічних, соціаль-
них, інформаційних та інших заходів для запобігання виникненню 
загроз національній безпеці, їх нейтралізації та комплексної 
протидії; забезпечення професіоналізації сектору безпеки і оборо-
ни, підвищення професійного рівня особового складу, створення 
інтегрованої системи підготовки кадрів; удосконалення системи 
демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і 
оборони України.  

Характер сучасних загроз національній безпеці України 
зумовлює нагальну потребу забезпечення готовності держави, її 
економіки і суспільства до оборони та відбиття збройної агресії, 
підвищення рівня обороноздатності держави як одного з найваж-
ливіших пріоритетів політики національної безпеки. Основними 
завданнями у цій сфері є: реформування системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей 
сучасних воєнних конфліктів; перегляд та законодавче визначення 
засад територіальної оборони держави; активне використання 
механізмів двосторонньої та багатосторонньої співпраці з держа-
вами-партнерами, передусім у напрямі розвитку військового і 
військово-технічного співробітництва, в тому числі отримання від 
них військової допомоги; реструктуризація та випереджувальний 
розвиток оборонної промисловості України, оптимізація її вироб-
ничих потужностей, здійснення політики імпортозаміщення та 
налагодження власного виробництва критичних комплектуючих і 
матеріалів, поглиблення військово-технічного співробітництва з 
провідними державами світу, насамперед державами-членами ЄС і 
НАТО; впровадження розвитку системи військово-патріотичного 
виховання, запровадження програм початкової військової підго-
товки у загальноосвітній школі [8]. 
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Пріоритетним завданням є реформування Збройних сил 
України для досягнення їх нової якості – ефективних, мобільних, 
оснащених сучасним озброєнням і військовою технікою, 
спроможних забезпечити оборону держави. 

Реформування правоохоронних органів, спеціальних служб і 
розвідувальних органів України, спрямоване на забезпечення їх 
ефективного функціонування на основі загальноєвропейських норм, 
а також принципів державності, патріотизму, компетентності, демі-
літаризації, координації, результативної взаємодії, чіткого розподілу 
завдань і усунення дублювання функцій, запровадження нових 
цивільно-військових відносин.  

Реформа Служби безпеки України має на меті позбавлення 
цього органу невластивих йому правоохоронних і слідчих 
функцій, перетворення на спеціальний орган контррозвідувального 
гарантування державної безпеки, захисту конституційного ладу, 
територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і 
оборонного потенціалу від посягань спеціальних служб іноземних 
держав, боротьби з тероризмом. 

Реформа Державної прикордонної служби буде здійснюватися 
у напрямі підвищення можливостей цього органу для охорони та 
забезпечення недоторканності державного кордону, суверенних 
прав України в її виключній (морські ) економічній зоні шляхом 
створення мобільних механізованих підрозділів та формування 
повноцінного мобільного загону швидкого реагування. 

Відновлення територіальної цілісності Української держави, 
верховенства права на всій її території, реінтеграція тимчасово 
окупованих та неконтрольованих територій є першочерговими 
пріоритетами політики національної безпеки. Їх реалізація вимагає 
формування сприятливих політичних передумов, що досягати-
муться мирними, заснованими на принципах міжнародного права, 
засобами: шляхом політичного діалогу, пошуку прийнятних 
варіантів надання додаткових повноважень органам місцевого 
самоврядування та регіонам; гарантованим забезпеченням захисту 
громадянських, політичних, економічних, соціальних, релігійних, 
культурних прав усіх етнічних груп, що проживають на території 
України [6, с. 9–12]. 
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 Ці пріоритети та завдання передбачають невідкладне прове-
дення реформ усіх складових життєдіяльності суспільства та 
держави – політичної, адміністративної, судової, податкової, 
земельної, місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я, 
сектору безпеки. Вони можуть бути реалізовані, на думку аналі-
тиків, тільки консолідованими зусиллями державних інститутів 
України. 
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УКРАЇНА У ПРОТИДІЇ НОВІТНІЙ  
РЕЛІГІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ 
ЕКСПАНСІЇ З БОКУ РПЦ 

 
У статті аналізуються основні напрями релігійно-інфор-

маційної експансії РПЦ в Україні, спрямованої на легітимізацію 
збройної агресії РФ, дискредитацію України як суверенної дер-
жави, розмивання громадянської і етнічної ідентичності україн-
ських громадян та заходи Української держави і суспільства у 
протидії цій деструкції. 

Ключові слова: Руська православна церква, релігійно-інфор-
маційна експансія, російсько-українська війна, Україна. 

V. Yaremchuk. Ukraine in counteraction of newest religious 
and informational expansion of Russian Orthodox Church. The 
article represents the analysis of the basic directions of religious 
and informational expansion of Russian Orthodox Church in 
Ukraine that was directed on legitimization of Russian military 
aggression to discredit Ukraine as a sovereign state, smearing of 
civil and ethnic identity of the Ukrainian citizens. The author 
stresses the Ukrainian state and society arrangements in 
counteraction of this destruction. 

 Key words: Russian Orthodox Church, religious and informa-
tional expansion, Russian-Ukrainian war, Ukraine. 

 
Агресія Російської Федерації (РФ) проти України, анексія 

Криму, розгортання збройного проросійського сепаратистського 
руху на Донеччині стали на початку 2014 р. для країни надзви-
чайними викликами, з якими вона вперше стикнулася на 23-му році 
своєї новітньої історії. Нинішні події, нав’язані ззовні, створили 
ситуацію, коли вперше за 70 років після завершення Другої світової 
війни Україна була вимушена боронити своє суверенне існування, 
що потребувало мобілізації зусиль не лише політичної влади, але й 
усіх суспільних інститутів, усього суспільства. Враховуючи ж те, 
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що помітним суб’єктом розгорнутої проти України «гібридної 
війни» (включаючи і її складову – психологічну війну) стала 
Російська православна церква (РПЦ), це висувало на порядок 
денний нагальну потребу нейтралізації її деструктивного впливу на 
українське суспільство. 

Щодо самої РПЦ, то вона, відродивши дорадянську практику 
взаємин між церквою і державою, що нагадувала візантійську 
традицію, набула якості державної церкви, потужного соціального 
інституту, який відігравав важливу роль у внутрішній і зовнішній 
(як провідник експансіоністської політики в культурно-ідеоло-
гічній сфері) політиці РФ. Керівництво РПЦ було безпосередньо 
причетним до формування моделі режиму В. Путіна, а їхні спільні 
наміри щодо сакралізації «російської національної ідентичності» 
стали одним з провідних чинників, які посилили в країні автори-
тарні тенденції, забезпечили владі суспільну підтримку. Наслідком 
створення «політичного альянсу» між владою і церквою, 
заснованого на приматі винятковості Росії, її історичній місії щодо 
домінування над Євразією, утвердження домінуючої ролі РПЦ у 
православному світі, стали новітні агресивні дії РФ на міжнарод-
ній арені, зокрема, в Україні. 

Широкий спектр засобів впливу на суспільство (від релігійної 
практики до соціальних мереж) давало можливість РПЦ, яка перетво-
рилася на інструмент ідеології, виступати суб’єктом політичного 
цілеспрямування, мобілізації, спонукання, що активно використо-
вувалося офіційною Москвою. Передусім це стосувалося новітньої 
геополітичної доктрини «русского мира», яка завдяки РПЦ на 
початку ХХІ ст. набула сакралізованого характеру, скріпивши її інте-
груючі засади (спільність історичних коренів, історичної пам’яті, 
культурної спадщини) релігійно-церковною складовою (спільна 
«східнослов’янська православна цивілізація»). У справі консолідації 
російського суспільства та співвітчизників за кордоном, включаючи 
«збереження їхньої духовної, мовної і культурної ідентичності», РПЦ 
розгорнула потужну інформаційно-пропагандистську кампанію, що 

                                                 
 Йдеться про Руську православну церкву (її офіційна назва  Русская 

православная церковь), відновлення структур якої, як підпорядкованого Кремлю 
геополітичного проекту, відбулося за сприяння сталінського режиму у 1943 р.  
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торкнулося в першу чергу України, «приписану» до ядра «русского 
мира». З подачі очільника РПЦ Патріарха Кирила «русский мир» 
почав трактуватися як «спільний наднаціональний проект» [1], 
втілення якого відкривало перед Україною (в руслі інтеграційного 
руху східнослов’янських народів) перспективу поглинання Росією. 
Така участь, шляхом розмивання української етнічної і громадянської 
ідентичності, стосувалася і українців. 

На цю небезпеку – силового «залучення» України до «русско-
го мира» (передбачаючи високу ймовірність використання таких 
засобів, як «ідеологічної та інформаційної війни», «силового конф-
лікту», православних віруючих як «п’ятої» колони) ще наприкінці 
першого десятиліття ХХІ ст. (!) звертали увагу українські науковці 
та експерти [2; 3], однак це не знаходило належного реагування з 
боку політичної верхівки Української держави. Тим більше, що 
широко розрекламована в РФ доктрина «русского мира», яка пере-
творилася з духовного ідеалу на інструмент експансіоністської 
політики, маючи істотні недоліки репутаційного характеру 
(нестикування заявлених чеснот реаліям російської дійсності), 
залишалася в Україні безперспективною, не знаходячи бажаної 
Кремлем підтримки серед політичної еліти та віруючих [4]. Це 
стосувалося і різноманітних проросійських громадсько-політичних 
структур, сконцентрованих переважно на Сході і Півдні України, 
зокрема, «Всеукраїнської координаційної ради російських спів-
вітчизників» (вона об’єднувала близько 125 зареєстрованих 
громадських організацій), діяльність яких, протегованих режимом 
В. Януковича, виявилася малопродуктивною [5].  

Про це свідчили і результати всеукраїнського соціологічного 
опитування (березень 2013 р.), які вказували на те, що у переддень 
Революції Гідності про геополітичний проект «русский мир» з 
пересічних громадян України були переважно обізнані ті, хто був 
його опонентом (!). Знали про доктрину «русского мира» лише 
18,7% громадян, ні – 81% (!). За регіонами: Захід України – «так» – 
36,3%, «ні» – 63,2%; Схід України – «так» – 12,9%, «ні» – 87% 
(найвищий показник у країні!). Суттєві розбіжності в оцінці згаданої 
доктрини спостерігалися серед віруючих – абсолютна більшість 
вірних УГКЦ (95%) та УПЦ КП (69,5%), частина УПЦ (15,1%) 
вважали її інструментом у реставрації Російської імперії [6]. 
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Наведені дані обґрунтовано доводили, що «стрімке» збільшення 
прибічників «русского мира» на Сході України на початку 2014 р., 
його вияву – проросійського сепаратистського руху  було пов’я-
зано головним чином з зовнішнім чинником – агресією з боку РФ, а 
також діями місцевої еліти, яким вдалося нав’язати суспільству 
відповідні настрої.  

Не випадково, що з початком Революції Гідності наприкінці 
2013 р. позиція керівництва РПЦ, як підпорядкованої державі 
інституції, щодо України виявилася цілком лояльною Кремлю. 
Загалом, новітню релігійно-інформаційну експансію РПЦ, спря-
мовану проти України (що включала такі елементи, як цинічна 
дезінформація, розпалювання ненависті і нетерпимості, заклики до 
насильства, «вкидання» у потрібний момент «інформаційних фан-
томів»), можна звести до декількох напрямів:  

- «просування» геополітичної доктрини «русский мир», 
культивування міфів «братерських народів», східнослов’янської та 
православної єдності, спрямованих на розмивання громадянської й 
етнічної ідентичності українських громадян, дискредитацію 
України як суверенної держави (участь у формуванні умов для 
повномасштабної інформаційно-пропагандистської експансії); 

- застосування маніпулятивних технологій, спрямованих на 
підміну реальних подій, пов’язаних з Революцією Гідності, актуа-
лізація міфу про загрозу російськомовному населенню України, 
православ’ю (сприяння у створенні ґрунту для безпосереднього 
втручання у внутрішні справи країни); 

- зведення політичної кризи в Україні до «братовбивчої», 
«громадянської війни» (внутрішнього конфлікту), сакралізація 
російсько-української війни на Донбасі («священна війна») як 
спроби легітимізувати збройну агресію РФ, силову руйнацію 
територіальної цілісності і суверенності України. 

Уперше очільник РПЦ Патріарх Кирил торкнувся теми 
«української кризи» у грудні 2013 р. – січні 2014 р., намагаючись 
надати подіям в Україні «потрібного» алгоритму щодо розуміння і 
реагування. Неважко було помітити, що за загальними висловами 
«занепокоєння» щодо долі «братнього народу», ескалації громадян-
ського протистояння, загрози руйнування «спадщини історичної 
Русі», але головне – категоричного неприйняття Євромайдану 
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(неприпустимість революції), який пов’язувався виключно з інспі-
рацією Заходу [7; 8], проглядався намір консервації режиму  
В. Януковича, перекриття європейського вектора розвитку України.  

Більш відверто позиція РПЦ щодо України була озвучена з 
боку Синодального відділу Московського патріархату на зустрічі у 
Раді Федерації РФ (січень 2014 р.). Йшлося про те, що перед 
загрозою «навали нової орди», відриву України від «східнохрис-
тиянської цивілізації» «країни Русского мира» були зобов’язані (!) 
втрутитися в хід української кризи, не дозволити порушити «істо-
ричний вибір і волю цілого [українського – Авт.] народу». Ймовірна 
ж реакція світової спільноти щодо порушення суверенності України 
з боку РФ не бралася до уваги [9]. Подібні заяви, суголосні висло-
влюванням багатьох російських політиків та федеральних ЗМІ щодо 
ширення в Україні «анархії» та «беззаконня», створювали сприятли-
вий ґрунт для втручання у внутрішні справи України, перетво-
рюючи Московський патріархат на одного з ідеологів «хрестового 
походу» проти свого найближчого сусіда.  

Необхідно наголосити, що керівництво РПЦ цілком техноло-
гічно висловлювало свою позицію щодо Україні, яку можна сфор-
мулювати такою формулою: «підтримка української цілісності на 
словах і майже повна свобода дій протилежного характеру» [10]. 
Фактично, вона полягала у безумовній підтримці країни-агресора й 
одночасному прихованому спонуканні українців до капітуляції. У 
першу чергу це стосувалося Патріарха Кирила, який жодного разу 
не торкнувся проблем територіальної цілісності держави України, 
її суверенності. Натомість, багато про що свідчила мовчанка 
патріарха з приводу анексії Криму, а згодом – участі громадян РФ 
(включаючи і регулярні збройні сили) у розгортанні проросій-
ського сепаратистського руху на Сході України.  

Наприклад, можна згадати беззмістовне звернення Патріарха 
Кирила (березень 2014 р.) як реакції на намір РФ ввести війська на 
територію АР Крим. У документі, розрахованому на громадськість 
і віруючих України та РФ, акцентувалося на недопущенні на тери-
торію України війни, про суверенне право українців самостійно 
вирішувати своє майбутнє [11]. Про справжній характер цієї та 
наступних заяв патріарха, що не залишало жодних ілюзій, свід-
чили агресивні настрої, які підігрівалися в середовищі РПЦ. Так, у 
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березневій 2014 р. заяві Синодального відділу Московського 
патріархату зі взаємин церкви і суспільства відверто висловлю-
валася підтримка збройної акції РФ в АР Крим, брутально зведеній 
до «миротворчої місії» на теренах «історичної Русі» [12], що 
схвально сприймалося ура-патріотами в РФ, проросійськими 
силами в Україні.  

Щодо багатьох ієрархів РПЦ меншого штибу, то вони у своїх 
висловлюваннях і діях виявилися (на кшталт «кремлівських ястру-
бів») більш розкутішими – активними агітаторами та навіть 
учасниками збройного упокорення «фашистської хунти» на Сході 
України. Про це свідчили розтиражовані в ЗМІ численні заяви і 
звернення від РПЦ до віруючих, громадян України і Росії, які, 
маючи маніпулятивний, міфологізований характер, ставили за мету 
спотворити реальні події і наміри сторін, «зомбувати» багато-
мільйонну аудиторію [13, с.41]. В момент початку російсько-
української війни в світських та релігійних виданнях РФ оприлюд-
нювалася позиція відомих місіонерів РПЦ, які реанімовували 
українофобські міфи, спростовані ще у ХХ ст., або ж вигадували 
нові, суть яких полягала в акцентуванні на доцільності «повернення 
російській державі її одвічних [українських – Авт.] земель» [14].  

В українському питанні РПЦ все більше набувала рис 
інструменту пропагандистської машини РФ. Поряд з аморфними 
закликами до миру, недопущення порушення добросусідських від-
носин між країнами, перекладанням відповідальності за ситуацію 
виключно на київську владу, керівництво церкви дедалі відвертіше 
піддавало сумніву існування України як незалежної держави. 
Разом з тим, виводячи РФ з контексту збройного протистояння на 
Донбасі (ця тема стала табу для РПЦ), увага зосереджувалася 
виключно на зовнішніх загрозах, що начебто постали перед 
Україною – втручанням США, Євросоюзу («на Вітчизну нашу 
напали вороги», наміри «відірвати південні й західні руські землі 
від єдиного світу» [15]). Зрозуміло, що ця віртуальна агресія 
Заходу потребувала рішучої відсічі, яка ієрархами Московського 
патріархату розумілася не інакше, як відтворенням «православної 
цивілізації» під проводом Москви.  

З подачі РПЦ пропагандистською машиною РФ було розпо-
чато широкомасштабну кампанію з дискредитації українських 
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християнських конфесій, які були в опозиції до УПЦ – УПЦ КП, 
УАПЦ, УГКЦ («схизматики», «розкольники», «уніати»), актуалі-
зації загострення міжконфесійної ситуації в Україні, що, в свою 
чергу, створювало високу ймовірність розігрування Кремлем 
«православної карти» як додаткового чинника прикриття росій-
ської агресії [13, с.368]. Маніпулюванню підлягало й право 
українців на захист своєї Вітчизни від зовнішньої агресії, зброй-
ного сепаратистського руху на Сході України, яке підмінялося 
«братовбивством», «міжосібною бранню». У зв’язку з цим з боку 
РПЦ виносилося звинувачення українським християнським 
конфесіям, що вони своїми діями начебто сприяли «каральній 
операції» на Донбасі, що мало характер цинічної дезінформації й 
повинно було свідчити про «аморальну деформацію українського 
суспільства» [16].  

З боку керівництва РПЦ (при цьому повністю ігноруючи чис-
ленні факти підтримки ієрархами церкви проросійського збройного 
сепаратистського руху) через масовану ретрансляцію різноманітних 
заяв у федеральних ЗМІ, проросійських каналах комунікації в 
Україні до суспільства нав’язливо доводилося переконання, що «в 
хаосі громадянського протистояння» та «безвладдя» саме на 
«православну церкву в Росії і на Україні» (тобто РПЦ та УПЦ) 
покладалася домінантна роль у справі досягнення миру [17]. Влітку 
2014 р. в розпал збройного зіткнення в зоні АТО, в якому на боці 
сепаратистів були зафіксовані збройні сили РФ, у всіх храмах РПЦ 
була запроваджена довгострокова акція – особлива молитва «про 
мир і подолання міжосібної брані на Україні» [18]. Її зміст в 
черговий раз мав довести про цілковито внутрішні витоки «грома-
дянської війни» в Україні, що з успіхом експлуатувалося пропаган-
дистами Кремля. Про суперечливість цієї ініціативи, яка «грала» 
проти української держави, свідчило застосування пасажів щодо 
«неподільної Русі», загрози «підкорення Вітчизни зовнішнім 
силам», трактування Донецької і Луганської областей (це носило 
приховану підтримку самопроголошених «ДНР» та «ЛНР») не 
інакше, як «південні межі історичної Русі» [19].  

У зв’язку з цим необхідно наголосити, що РПЦ була причетна й 
до створення і поширення міфу, який став потужним легітимізу-
ючим і мобілізуючим чинником для Кремля, керівництва псевдо-
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державних утворень «ДНР» та «ЛНР», що полягав у сакралізації 
збройного протистояння на Донбасі («конфлікт на Україні… з 
самого початку набув релігійного виміру» [20]), що виводило з 
порядку денного обговорення проблеми суверенності і територіаль-
ної цілісності України, заміна її іншими – захистом канонічного 
православ’я, православної цивілізації, священної війни.  

Загалом, аналіз позиції і останніх практичних дій керівництва 
Московського патріархату щодо України давав обґрунтовані 
підстави для твердження, що РПЦ не лише провадила підривну 
діяльність, «проштовхуючи» російські геополітичні інтереси [21], 
але й брала безпосередню участь у «релігійній війні» проти 
України [22]. Про це вказувала й резонансна заява Патріарха 
Кирила, виголошена в день відзначення Дня слов’янської писем-
ності і культури в Москві (травень 2015 р.), яка призначалася до 
створення нового поля нестабільності в Україні. В ній очільник 
РПЦ, висуваючи звинувачення політичній владі України щодо 
проведення політики «войовничого безбожжя», практично (спира-
ючись на настанови «Основ соціальної концепції Руської Право-
славної Церкви») перебирав своєрідну естафету у «кремлівських 
яструбів», виносячи заклик до пастви, українського громадянства 
«відмовити у покорі» світській владі [23]. 

 Варто зазначити, що агресивна російська пропаганда, сут-
тєвим чином посилена релігійним чинником, досягала своїх 
результатів. Щодо РФ  то про це свідчили погляди пересічних 
росіян, зафіксовані вже у 2014 р., більшість з яких була переконана 
в тому, що Україна перетворилася на одного з головних «ворогів 
Росії», а тому підтримувало дії сепаратистів на Донбасі, участь у 
конфлікті російських «добровольців». Такі настрої обумовлю-
валися й міфологемами, до появи яких була причетна РПЦ 
(«миротворча місія на Україні», «свята Русь об’єднається» [24]). В 
Україні безпосередні впливи РПЦ були пов’язані з дезорієнтацією, 
втратою «громадянського почуття» у багатьох жителів країни, до 
чого були причетні й деякі священики УПЦ, проросійські громад-
ські організації – так звана «п’ята» колона Кремля, які з початком 
російської агресії стрімко пройшли еволюцію від захисту 
«християнських цінностей», зближення «братерських держав» до 
руйнування (за російським сценарієм) Української держави [25].  
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У складних умовах розгортання збройної агресії, яка супро-
воджувалася й агресією на духовно-релігійному полі, Українська 
держава, як і суспільство, виявили певну розгубленість [26, с.158], 
що супроводжувалося пошуком адекватного реагування. Зокрема, 
безрезультатними виявилися спроби виконувача обов’язки Прези-
дента України, голови Верховної Ради України О. Турчинова 
(березень 2014 р.) порозумітися з очільником РПЦ ще на початку 
російської інвазії. Враховуючи авторитет Патріарха Кирила, україн-
ська сторона висловлювала прохання вплинути на президента РФ  
В. Путіна задля припинення агресії, що створювало небезпеку 
погіршення «добросусідських відносин» між країнами, загрозу для 
стабільності всього регіону. Під час переговорів розвінчувалися й 
безпідставні звинувачення щодо наявності дискримінації на націо-
нальній та релігійній основі в Україні, наголошувалося на відсут-
ності будь-яких підстав для введення російських збройних сил на 
територію України. Однак, як виявилося, наведені аргументи не 
зацікавили ані керівництво РПЦ, ані Кремля.  

Неефективними виявилися й дії Департаменту у справах 
релігій та національностей Міністерства культури України, в яких 
містилася критика антиукраїнської позиції РПЦ. Рішучі ж наміри 
української влади щодо унеможливлення здійснення в Україну 
візиту Патріарха Кирила влітку 2014 р. у зв’язку з обранням 
нового очільника УПЦ («візит у час російської військової агресії, 
яка здійснюється проти України, є небажаним, провокативним і 
політично заангажованим» [27]) викликала дискусію в релігійному 
середовищі, критику з боку УПЦ, що розцінювалося як втручання 
в її внутрішні справи, а також вибух антиукраїнської істерії з боку 
офіційної Москви та проросійських сил в Україні. Проблемність у 
боротьбі з агресивною російською пропагандою, включаючи і її 
релігійну складову, справляла й відкритість інформаційного прос-
тору України, через що блокування силовими структурами країни 
телеканалів РФ, антиукраїнських інформаційних інтернет-ресур-
сів, що використовувалися для пропаганди «русского мира», не 
завжди досягали мети. 

Намагаючись використати ресурс релігійної громади у 
протидії військовій і інформаційній агресії з боку РФ, Українська 
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держава звертала увагу й на співпрацю з церквами і релігійними 
організаціями України. Про це, зокрема, свідчили особисті зустрічі 
Президента України П. Порошенка з діячами провідних церков 
України, підтримка з їхнього боку президентського мирного плану 
на Сході України, участь у розгортанні волонтерського та 
місіонерського руху в зоні АТО. Варто зауважити, що така 
співпраця між владою і церквою була далекою від послідовності, 
системності. Так, лише на початку 2015 р. відбулася зустріч  
П. Порошенка з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій (ВРЦіРО; міжконфесійна інституція, яка об’єднувала 
19 церков і релігійних організацій, що представляли близько 95% 
віруючих України), на якій було досягнуте розуміння вийти на 
новий рівень «державно-церковного партнерства», в тому числі і в 
питаннях протидії зовнішній збройній та інформаційній агресії. До 
речі, саме на цій зустрічі Президент озвучив частку «релігійного 
сегменту» в антиукраїнській пропаганді – 20% [28], намір якої був 
очевидним – розколоти українське суспільство. Як підкреслив під 
час зустрічі Президент України П. Порошенко, «жодного сумніву, 
що нам вдасться відбити цю інформаційну агресію. Церковну 
карту ми розіграти не дамо» [28]. 

Агресивна антиукраїнська позиція РПЦ викликала негативну 
реакцію з боку українського суспільства, релігійних деномінацій, 
їхнього згуртування навколо ідеї захисту Української держави. 
Помітними суб’єктами у протидії деструктивному впливу РПЦ, 
особливо в умовах російсько-української війни, окрім загальних 
інформаційних інституцій країни, стали спеціалізовані видання 
(«Релігійно-інформаційна служба України», «Інститут релігійної 
свободи», «Релігія в Україні», християнський портал КІРІОС та ін.), 
які надавали аналітичний та інформаційний матеріал щодо перебігу 
релігійного життя, загроз для міжконфесійного миру в Україні, 
брутального втілення на окупованій частині України доктрини 
«русского мира».  

Тема новітнього «хрестового походу» на Україну стала 
нагальною і для правозахисників, які розцінювали релігійну 
ситуацію на теренах самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» як 
катастрофічну, «інородне явище і для Донецького краю, і для всієї 
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України», що порушило традиційно високий рівень толерантного 
міжконфесійного співжиття в регіоні, замінило його релігійною 
нетерпимістю до всіх інакомислячих. Численні випадки пору-
шення прав людини на Сході України, релігійних переслідувань, 
підбурюючої ролі РПЦ в ескалації конфлікту знайшли висвітлення 
в низці узагальнюючих видань українських та міжнародних 
правозахисних організацій [29].  

Враховуючи складні легітимаційні процеси політичної влади 
України після перемоги Революції Гідності, специфіку державно-
церковних відносин, значну активність у протидії впливам РПЦ 
виявляли християнські конфесії. Головним чином це полягало у 
нейтралізації релігійно-інформаційної експансії Московського 
патріархату, спростуванні міфу щодо цивілізаційної цінності 
доктрини «русского мира», її похідних – руйнування української 
державності, розмивання української етнічної та громадянської 
ідентичності, викриття псевдомиротворчої ролі РПЦ у збройному 
протистоянні на Донбасі. Передусім, варто згадати ВРЦіРО, яка 
вже в першій заяві (березень 2014 р.) з приводу агресії РФ в  
АР Крим акцентувала увагу на безпідставності зовнішньої «миро-
творчої місії» (по суті – агресії), відсутності в країні будь-яких 
утисків і дискримінації за ознаками мови, нації і віросповідання. 
Особливий наголос ВРЦіРО робила на тому, що «Церкви та 
релігійні спільноти України – з українським народом» [30]. У 
наступних зверненнях цей міжконфесійний колективний орган 
закликав громадян, віруючих захистити зі зброєю в руках свою 
Батьківщину як від зовнішніх завойовників, так і внутрішніх 
сепаратистів. 

Одне з центральних місць у консолідації українського сус-
пільства відіграла активність у медіапросторі України християн-
ських церков. Так, уже весною 2014 р. у своїй заяві Патріарх 
Філарет переклав відповідальність на ескалацію насильства на 
Донеччині виключно на зовнішній чинник – РФ, яка шляхом 
підтримки терористичних та сепаратистських сил розгорнула 
проти України «неоголошену війну» [31]. Священний Синод 
УПЦ КП звертав увагу на пряму участь РПЦ у підготовці та 
ескалації конфлікту на Сході України [32]. Радикальну позицію 
щодо антиукраїнських дій РПЦ виявляли й деякі представники 
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УПЦ, які не лише розвінчували міф щодо «громадянської 
війни», але й наголошували про неконструктивну позицію 
ієрархів РПЦ, які своїми діями (за рахунок актуалізації проб-
леми створення поствізантійської «православної цивілізації») 
стимулювали загострення міжконфесійної та міжнаціональної 
ворожнечі в Україні [33]. Гостра критика була звернута й проти 
Патріарха Кирила, якого звинувачували у намаганні позбавити 
українців права на свободу і незалежність своєї Вітчизни, мані-
пуляції релігійними і політичними термінами («історична Русь», 
«слов’янин», «православний» [34], що грало на користь 
агресора.  

Не буде перебільшенням стверджувати, що завдяки консолі-
дованій позиції українських церков була нейтралізована спроба 
керівництва РПЦ отримати підтримку своїм агресивним діям в 
Україні з боку світового православ’я. У цьому разі йшлося про 
лист Патріарха Кирила до Предстоятелів Православних Церков 
(серпень 2014 р.), в якому він, окрім звичного акцентування щодо 
«громадянської війни» на Донбасі, оприлюднював «новий аргу-
мент», який мав приховати російську агресію – так зване 
«релігійне протистояння», звинувачуючи українські християнські 
церкви («розкольників», «уніатів») у розпалюванні міжконфе-
сійної ворожнечі, що, начебто, велося з метою знищення 
канонічного православ’я [35].  

Цей пропагандистський демарш викликав широкий резонанс в 
українському суспільстві, серед віруючих різних конфесій. З боку 
УПЦ КП згаданий лист характеризувався як «плід впливу Кремля 
на патріархію московську», призначення якого полягало в нав’язу-
ванні суспільству інформаційної картини, яку продукували офі-
ційні російські ЗМІ. Була визначена й мета цієї ініціативи РПЦ – 
отримати в Росії додаткову мотивацію для підтримки агресії – 
переходу від політики захисту «російських людей» до захисту 
«православ’я», спонукання до «війни за віру» [36]. Офіційні заяви 
від керівництва УПЦ КП та УГКЦ, що набули широкого комен-
тування в ЗМІ, соціальних мережах, цілковито спростовували 
закиди Патріарха Кирила «як лукаве прагнення перенести здійс-
нення природного права українського народу на волю й незалеж-
ність своєї країни в міжконфесійну площину» [37]. Виносилися й 
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заклики до міжнародного співтовариства підтримати українців у 
протидії зовнішній агресії. 

У руслі протидії впливу РПЦ на українське суспільство варто 
навести деякі думки, що містив відкритий лист Патріарха Філарета 
до Вселенського Патріарха Варфоломія (серпень 2014 р.), в якому 
він наголошував на причетності керівництва Московського патріар-
хату до здійснення антиукраїнської пропагандистської війни, вико-
ристання ним ідеологічних штампів «нацистського фюрера Гітлера» 
для захисту агресії РФ проти України. Патріарх наголошував на 
причинах конфлікту – прагненні політичного керівництва Росії не 
допустити європейського цивілізаційного розвитку України, 
відновити колишню імперію. Спростовувались й вигадки щодо 
«озброєних уніатів і схизматиків», нищення Московського патріар-
хату на Донбасі, натомість наводилися факти переслідувань на 
окупованих українських територіях християнських конфесій, не 
належних до УПЦ [38]. Як наслідок, не домігшись підтримки з боку 
Вселенського православ’я, Патріарх Кирил у серпні 2014 р. був 
вимушений звернутися «за допомогою» в обороні православних 
християн України до ООН, Ради Європи і ОБСЄ. Однак і тут він не 
отримав підтримки.  

Загалом, можна стверджувати, що завдяки чіткій позиції 
українських християнських церков, ВРЦіРО, які упродовж 2014–
2015 рр. приділяли постійну увагу протидії російській пропаганді, 
взаємодії з державними інституціями України, намагання зовніш-
ніх сил щодо згуртування українських громадян, які ідентифіку-
вали себе з російською державністю, в тому числі прикриваючись 
православними гаслами, їхньої мобілізації на дії проти Української 
держави, були зірвані, локалізовані окремим регіоном – Донбасом. 
Останнє давало підстави для вмотивованого твердження з боку 
експертів, що «церковно-політичний проект «русского мира» впав. 
«Патріарх надій» з Кирила (Гундяєва) не вийшов. Якщо його 
попередник втратив для російської церкви Галичину, то сам Кирил 
втратив усю Україну» [39]. Про останнє свідчила широка участь 
церков і релігійних організацій України у боротьбі проти агресора, 
у волонтерському і військово-капеланському русі. 

Під впливом патріотичного піднесення українського суспіль-
ства, прискореної трансформації соціокультурних ідентичностей, 
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що проявлялося у зростанні національної самосвідомості та появі 
потужних демаркаційних ліній між українською та російською 
ідентичностями упродовж 2014–2015 рр., в країні намітилися 
тенденції щодо посилення релігійних уподобань українців на 
користь «україноцентристських» християнських церков. Певні 
зміни, пов’язані з відторгненням геополітичної складової доктрини 
«русского мира», відбулися і у настроях серед віруючих Москов-
ського патріархату, що виявлялося у переході низки громад УПЦ 
під юрисдикцію УПЦ КП, відмови у багатьох єпархіях УПЦ поми-
нати під час богослужінь Патріарха Кирила, з яким пов’язувалася 
антиукраїнська пропагандистська істерія. Згадане, враховуючи й 
наростаючі загрози національній безпеці України, зумовили 
актуалізацію проблеми створення помісної Української право-
славної церкви.  

Так, згідно з результатами соціологічного опитування грома-
дян України (за винятком Луганської області і АР Крим), яке 
спільно провели фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва» та соціологічна служба «Ukrainian Sociology Service» 
(грудень 2014 р. – січень 2015 р.), більшість респондентів 
зарахувала себе до вірних УПЦ КП – 44,2%, до прихильників 
УПЦ, ще нещодавно найчисельнішої православної конфесії в 
країні (!), лише 20,8% (єдиним регіоном в країні з переважаючими 
впливами УПЦ залишилася Донецька область – 55%). Про крах 
«русского мира», невдалих спроб РПЦ щодо дискредитації некано-
нічного православ’я в Україні свідчили наступні результати. Серед 
громадян країни найбільшу підтримку мали формулювання щодо 
УПЦ КП: «Церква українського народу» – 36,9%, «Одна з багатьох 
церков України» – 30,9%. Натомість щодо УПЦ: «Одна з багатьох 
церков України» – 40,3%, «Церква держави-агресора, що здійснює 
в Україні шкідливу діяльність» – 19,2%. Помітна динаміка 
відбувалася й у ставленні українського суспільства до створення 
помісної Української православної церкви. Якщо у 2002 р. прибіч-
никами втілення цієї ідеї було 17,4% громадян, то на зламі 2014–
2015 рр. – 28% (виступало проти – 13,7%, що мало тенденцію до 
зниження [40; 41]. 

Загалом, потужна релігійно-інформаційна експансія з боку 
РПЦ, значно активізована в період російсько-української війни, 
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спрямована на розкладання українського суспільства, його 
капітуляцію перед агресором, не досягла мети. Мобілізація 
наявних ресурсів Української держави, українського суспіль-
ства дала змогу не лише нейтралізувати деструктивні впливи з 
боку РПЦ, які просувалися на Україну упродовж тривалого 
часу, але й завдати нищівного удару по доктрині «русского 
мира», локалізувати проросійський сепаратистський рух, що 
відкриває перспективу відновлення повної територіальної ціліс-
ності України, дотримання демократичного проєвропейського 
вектора розвитку держави. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: 
НАПРЯМИ Й ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ 

УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ 
 

У статті проаналізовано основні напрями та інструменти 
захисту українського інформаційного поля та охарактеризовано 
основні інформаційні технології, які на сьогодні використо-
вуються на Донбасі. Також надано рекомендації із впровадження 
цілісної інформаційної політики держави на сучасному етапі. 

Ключові слова: інформаційна безпека, Україна, Донбас, 
напрями, інструменти, захист. 

Larysa Kochubei. Information security of state: directions and 
tools of protection of the Ukrainian information field. The article 
analyzes the main directions and tools of protection of the Ukrainian 
information field and describes basic information technologies that are 
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currently used in Donbass. The article also provides recommendations 
implementing an integrated information policy today. 

Key words: information security, Ukraine, Donbass, directions, 
tools, protection. 

 
Інформаційна складова російсько-української війни поста-

вила на порядок денний посилення захисту національного інфор-
маційного продукту, в тому числі запровадження адміністра-
тивних обмежень транслювання на українській території програм 
іноземних теле- і радіоканалів та поширення іншої мас-медійної 
продукції, яка дестабілізує суспільну ситуацію в Україні і формує 
загрози національній безпеці. 

Метою даної статті було: простежити напрями та інструменти 
захисту українського інформаційного поля під час війни на 
Донбасі. На сьогодні є окремі монографічні дослідження, присвя-
чені висвітленню сучасних  подій на Донбасі, проте вони пооди-
нокі [1], оскільки переважна більшість публікацій з цієї вкрай 
актуальної теми для нашої країни має публіцистичний та описовий 
характер, у той час, коли є необхідність проведення досліджень, 
які б містили рекомендації з практичної реалізації вирішення 
проблеми захисту національної безпеки держави, зокрема, її 
інформаційної складової. 

І патріотичні сили, і український уряд після Революції 
Гідності зобов’язані були пояснювати свої дії широким верствам 
населення, а звідси − неготовність України протидіяти інфор-
маційній  війні, яку розгорнула РФ.Фрази у стилі «Крим буде наш» 
та «Донбас є і буде українським»− не заяви, а конкретні вказівки 
до дій і пояснення ситуації потрібні були українцям. А цього не 
було зроблено. Так само ніяк не поясненийЗакон про особливий 
статус [2], що далоросійській пропаганді широкий простір для їх 
інсинуацій. 

Російська пропаганда відіграє на Сході України ключову роль. 
Обурення почалися як наслідок підтримки думок про дискри-
мінацію російськомовних. Адже раніше (до подій останніх років) 
сутичок на цьому підґрунті ніколи не було. Розходження штучно 
створені пропагандою. Впродовж мовного питаннядещо з комен-
тарів основних положень Закону про особливий статус [3]. 
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Українські ЗМІ надходять, але люди, які вже потрапили під 
вплив російської політичної пропаганди, вже мало ними 
цікавляться. Більшість жителів Донбасу не хочуть шукати альтер-
нативних джерел інформації. Картина, яку малюють російські ЗМІ, 
підігріває ворожість та історичні розбіжності: вони грають на 
ностальгії за комунізмом звичайного жителя, який постраждав від 
трансформації режиму, заманюють обіцянками повернутися до 
благополуччя в колишній системі, апелюють до стереотипів, ство-
рюють штучний світ ворогів та друзів, лякають бандерівцями [4]. 

Журналісти центральних телеканалів РФ подаютьінформацію 
про переселенців і мешканців звільнених та окупованих територій 
Донбасу необ’єктивно та за шаблоном Не заглиблюючись в тему, 
журналісти публікують свої матеріали переважно за схемою: 
обстріл населеного пункту − людські втрати й руйнування житла − 
бідкання місцевих (у частині випадків додають діалоги з бомбо-
сховищ) − оціночні судження журналіста або прохання місцевих 
жителів про мир. 

Напівправда чи «ура-патріотичне» зображення на українських 
каналах може викликати у глядачів відразу та злість.Таким чином, 
прикрашеною інформацією перемогти російську пропаганду на 
Донбасі неможливо. 

Починаючи із січня 2014 р. на Донбасі збільшилася кількість 
сюжетів, спрямованих проти мобілізації, головними меседжами 
стали «зведення» про фатальні втрати українських військових, 
невразливість «ополчення, що «потопило в крові українських 
солдатів, але великодушно обходиться з полоненими». На цих 
сюжетах спеціалізувалися канали «Россия» та LifeNews.  Упро-
довж 2014 р. посилювалася «демонізація» української армії (зі слів 
представників «ДНР» на «Первом» та «Звезде», українці застосо-
вують отруйний газ та скидають 500-кілограмові бомби…» [5].  

Дії уряду щодо обмеження доступу українських громадян до 
російських медіа майже не дали результату. Українці мають 
вільний доступ до них через супутник; не всі провайдери кабель-
ного телебачення припинили транслювати російські телеканали. 
На прифронтові райони Луганщини та Донеччини російські 
телеканали транслюються з Донецька та Луганська, й не робиться 
жодних спроб глушити ці сигнали. Деякі райони Одеської області 



0  

 148 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

не охоплюються українським телебаченням, натомість громадяни 
мають доступ до російського. Така сама ситуація в низці 
прикордонних районів східних областей. Ситуацію з трансляцією 
телеканалів у Криму український уряд не контролює взагалі. 
Українці мають вільний доступ до російського сегментаІнтернету 
й до російських соцмереж [6]. Про те, що соціальна мережа «В 
Контакте», яка була першою серед російських інтернет-майдан-
чиків і офіційно почала передавати ФСБ дані та переписку 
користувачів, та соцмережа  «Однокласники» несуть небезпеку 
українському суверенітету, заявляли представники першої україн-
ської соцмережі  WEUA.info. Тим часом, в Україні спостерігається 
тенденція відмови громадян від «В Контакте» на користь Facebook 
і Twitter [7]. 

 18-й спеццентр ФСБ РФ працює як спеціальний заклад, де 
цілодобово майже півтори тисячі людей у соцмережах через 
роботизовані системи розсилки електронних та СМС-повідомлень, 
через електронні адреси, через соцмережі цілеспрямовано надси-
лають повідомлення, тексти панічного характеру, маючи на меті 
перш за все спровокувати паніку,  підтримати її  та донести 
неправдиву інформацію [8]. 

Це підтверджують дані, зроблені через рік. Зокрема,у березні 
2015 р. результати соціологічного дослідження «Протидія росій-
ській пропаганді», проведеного Київським міжнародним інститутом 
соціології на замовлення ГО «Телекритика», засвідчили, що меш-
канці окупованих територій Донбасу погоджуються із меседжами 
російської пропаганди. 49% респондентів на окупованих територіях 
називають Майдан фашистським переворотом, 67% вбачають його 
причиною олігархічну змову та маніпуляції США [9].  

Безпосередньо РФ досить активно впроваджувала у свідомість 
мешканців Донбасу цілий спектр технологій, на розгляді яких варто 
більш детально зупинитися.Здійснимо огляд технологій, які застосо-
вуються на Донбасі з метою окреслення інструментарію для захисту 
українського інформаційного поля. У цих регіонах створюється 
хибна реальність, декультуризація аудиторії (примітивізм висвіт-
лення проблем призводить до примітивізму мислення). 

1. Ключові інформаційні повідомлення, що поширювалися на 
Донбасі, малинаметі два напрями. З одного боку, переконувати, 
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що авантюра з підтримкою «Новоросії» от-от закінчиться пере-
могою «ополчення». З іншого − їм доводилося дистанціюватися 
від терористичних атак «ДНР»/ «ЛНР» та вигадувати нові 
звинувачення на адресу України.  

2. Маніпулятивні технології на службі у російсько-української 
інформаційної війни на Донбасі: 1) нагнітання психологічного 
шоку, зокрема, широко використовувалися образи наслідків 
військових злочинів. Цей спектр медіа-прийомів є найбільш 
експлуатованим, як найбільш ефективний у збудженні емоцій. Це і 
кадри вбивств мирних мешканців та розправ над інакомислячими, і 
повідомлення про тортури та знущання, які активно вико-
ристовуються в медіа усіх сторін конфлікту. Це і повідомлення про 
масові поховання під Донецьком і Слов’янськом, про шахти, 
завалені трупами, про загибель дітей, про зрізані зі шкірою патріо-
тичні татуювання у полонених українців та випалені паяльником 
тризуби на грудях затриманих прихильників Новоросії [10].  
2) ефект первинності (удар на випередження). Водночас із відкри-
тим воєнним вторгненням на Донбас у серпні 2014 року Росія 
поспішила нагадати Заходу про свій ядерний статус, наголосивши, 
що з нею «краще не зв'язуватися». 3) ефект присутності (трюки, 
покликані імітувати реальність у «репортажах з місць боїв», імітація 
реальності шляхом відеоприйомів).4) констатація факту (бажана 
ситуація подається ЗМІ як уже доконаний факт). Це, мабуть, улюб-
лений прийом тижневих дайджестів Д. Кисельова, де нібито 
ненавмисне перед сюжетом про ситуацію на Донбасі ведучий нага-
дує про «підтриманий американцями націоналістичний переворот в 
Україні та відмову признати його російськомовними регіонами», що 
став причиною «громадянської війни» на Сході України [11]. 

3. Однією з технологій «інформаційної обробки» населення 
Донбасу став прийом, який застосовують російські журналісти – 
це організація виступів свідків подій на підготовленому ґрунті та 
тиражування центральним телебаченням потрібної версії (зокрема, 
після обстрілу автобуса у Волновасі заговорив «водій, що їхав 
позаду»), а по суті, «Это пиар-война. Это война, в которой глав-
ным достижением является не то, чтобы убить как можно больше 
людей противника, а как можно более несчастным предстать на 
экране телевизора» [12].  
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4. Серед прийомів, які застосовуються: побудова «фальшивих 
асоціацій» між певною трагедією та іншими інцидентами за участі 
військових (ДТП); «підтасовування фактів» та опитування «оче-
видців подій», які свідчать про зумисний характер злочинів. За 
допомогою підтасовки фактів, поширення чуток створюється 
штучна атмосфера, а будь-яка серйозна подія на території «ДНР» 
обробляється в рамках справжньої «інформаційної блокади» та 
дозування інформації.  

5. Маніпулятивна технологія «почути Донбас» увійшла до 
активного вжитку пропагандистської машини ще з весни 2014 р. 
Вона несе в собі широку «ідею», під якою можна провадити будь-
який предмет торгів олігархів з владою. Н. Лігачова у критичному 
огляді репортажу «Новое Время» від 7 квітня 2015 р. наводить 
фрагменти із двох репортажів: «Парадокс, но линия противостояния 
проходит лишь на карте в умах местных ее нет: среднестати-
стический житель Дзержинска относится к украинским военным 
и киевской власти так же, как обычный горловчанин − то есть 
враждебно» [13]. Інформація наводиться без репрезентативних 
замірів громадських настроїв у регіоні.Невиправдані узагальнення 
та висновки базуються на особистих враженнях про побачене та 
розмов із жителями. Автор не прагнув розібратися в ситуації чи 
підтвердити дані соціологією або експертними думками. Другий 
текст «Логово Беса»містить розмову в редакції «місцевої агітки», 
співробітники якої розповіли журналісту П. Добровольськомупро 
безчинства з боку українських військових. «Я услышал голос Дон-
басса, узнал, что Украина ведет себя с местными как с вражеским 
населением: перед морозами бомбила котельные, электростанции. 
Тоесть делала все, чтобы люди умирали от холода и готовили еду на 
кострах. А еще собеседники уверяли меня, что силы АТО зачем-то 
ставили растяжки с гранатами на кладбище» [14].  

6. Маніпулятивний прийом «цукровий сендвіч» (ситуація 
коментується з точністю до навпаки) було використано у ході  
висвітлення деталей аварії – вибуху метану на шахті ім. Засядька. 
(«ДНР» не пропустили 60 українських рятувальників та звину-
ватили українську сторону у забороні до потрапляння на місце 
події).  



 

 151

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

7. «Принцип контраста» застосовуютьросійські канали. Там 
повідомили, що Володимир Путін «давдоручення МНС опра-
цювати питання про надання адресної допомоги сім’ям загиблих і 
постраждалих на шахті гірників», тоді як Президент України 
оголосив 5 березня Днем трауру за загиблими гірниками.  

Росія перед анексією Криму і вторгненням у Донбас не один рік 
створювала в цих регіонах власну інформаційну платформу, 
зокрема, це: медійний сегмент − телеканали, FM-радіостанції, дру-
ковані видання, а також інтернет-сайти; елементи соціального 
тиску − громадські організації проросійського спрямування:  козачі 
дружини, патріотичні організації, російські земляцтва, товариства 
російської історії й культури тощо; елементи суспільно-політичного 
впливу – організації з урядовим фінансуванням Росії: «Россотрудни-
чество», рух «Русскоязычная Украина», організації російських 
співвітчизників в Україні тощо [15]. 

Коли ж сталася окупація української території – спрацювала 
«п’ята» колона Донбасу за підтримки московських інструкторів. 
Місцеві жителі, які фактично стали носіями російських ідей, не 
чинили активного опору російським ідеологам і терористам [16]. 

Ефективність «обробки» Донбасу забезпечується мотивовани-
ми російськими журналістами. У травні 2014 р. 300 співробітників 
галузі («Первый канал», «RussiaToday» и холдинг  LifeNews, 
жодного з «Дождя» чи «Эхо Москвы»)  Путін нагородив різними 
орденами та медалями «за високий професіоналізм та об’єктив-
ність у висвітленні подій у Республіці Крим». 

Серед друкованих видань «республіканської» преси виходять 
щотижневики «Новороссия» та «Мирный Донбасс»; «Донецкая 
республика» и «Казачий двор».   

Технологічно протидіяти негативним інформаційним впливам 
на Донбасі  та впроваджувати інструменти запобігання та змен-
шення руйнівних впливів на мешканців Донбасу можливо за 
допомогою певних засобів, зокрема: 

1) Подолати зневіру до ЗМІ під силу лише місцевим каналам 
комунікації. Одним із найбільш дієвих каналів комунікації в 
регіоні також залишаються «сарафанне» радіо та лідери думок. На 
другому місці – соціальні мережі В Контакте, Facebook, Twitter. 
Для більш старшого покоління – телебачення [17]. 
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2) Питання надання об’єктивної інформації у зоні АТО можна 
вирішити за допомогою російськомовних громадсько-політичних 
друкованих видань, адже преси в таких населених пунктах, як 
Мар’їнка, Курахове, Авдіївка, по суті, немає. Журналісти з «Гро-
мадського» говорять, що мають чимало слухачів у зоні АТО, а це 
свідчить про наявність аудиторії, чиє ставлення до України ще 
потрібно очистити від пропагандистського«сміття».  

3) У рамках проекту, який здійснювався за фінансової підтримки 
польського фонду «Солідарність» у межах Польсько-канадської про-
грами підтримки демократії, ГО «Телекритика» провело дослідження 
на базі випуску новин центральних каналів за перший квартал 2015 р. 
(з січня по березень) й, зокрема, проаналізувало сюжети, які стосува-
лися населення Донбасу, зіставивши їх із реальними інформаційними 
потребами місцевих жителів. Експерти дійшли висновку, що телено-
вини не відповідають запитам населення Донеччини й Луганщини. 
Серед проблем: поверховість, використання некоректної термінології, 
невиправдані узагальнення [18].  

4) На особливу увагу заслуговує вибудуваний журналістами 
«образ мирного мешканця Донбасу в ЗМІ», який змалювали в 
межах реалізації проекту. По-перше, він брудний та може мати 
невідомо які хвороби. Це спровокувало чутки, що переселенці 
привозять туберкульоз. По-друге, він сподівається на сторонню 
допомогу та не керує власним життям. Відсутність історій успіху 
переселенців змальовує третій критерій – безперспективність. 
По-четверте, «мирний мешканець Донбасу» в ЗМІ постає присто-
суванцем (виною брак матеріалів, де місцеві допомагають 
військовим або один-одному). 

Жителі України значною мірою усвідомлюють необхідність 
ведення контрпропаганди та посилення інформаційної безпеки 
України: 41% підтримують припинення в Україні діяльності росій-
ських телеканалів, що мають в ефірі інформаційні програми; 37% 
підтримують створення в Україні Міністерства, що буде відповіда-
ти за контроль інформаційного простору. Жителі Сходу та Півдня 
здебільшого проти заборони трансляції російських телеканалів, 
але не проти ведення якісної контрпропаганди. Так, жителі 
України у більшості усвідомлюють необхідність переконливого 
представлення своєї позиції у світі: за результатами опитування, 
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майже половина (49%) підтримують ідею створення в Україні 
якісного контрпропагандистського телеканалу для мовлення за 
кордон, 12% − не підтримують, і 34% не визначилися. Ідею ство-
рення контрпропагандистського телеканалу для мовлення закор-
дон дещо більшою мірою підтримують мешканці західних (55%) 
та центральних (52%) областей, аніж Півдня (46%) і Сходу (43%). 
Також на цьому частіше наполягають чоловіки (54%), аніж жінки 
(45%). Рівень підтримки створення Міністерства із контролю 
інформаційного простору практично однаковий в усіх регіонах – 
37% на Заході, 41% у Центрі, 35% на Півдні та 34% на Сході. За 
соціально-демографічними характеристиками, знову ж таки, трохи 
рішучіше за виступають чоловіки (39%), аніж жінки (35%) [19]. 
Тобто жителі України відчувають необхідність якихось кроків для 
зміцнення інформаційної політики України і готові підтримати 
різні заходи, які могли би стати складовими інформаційної безпеки 
України – такі як обмеження мовлення російських каналів, ство-
рення власного контрпропагандистського телеканалу чи створення 
Міністерства із контролю за інформацією. Абсолютна більшість 
(82%) жителів України переконані, що українські медіа мають 
об’єктивно висвітлювати ситуацію в країні, розповідаючи як про 
успіхи, так і про помилки у діях українських військових, у діях 
української влади, надаючи максимально достовірну інформацію 
про ситуацію [20]. 

На території непідконтрольній Україні (так званих «ДНР» та 
«ЛНР») та підконтрольній Україні частин Донецької та Луганської 
областей групою «Sociolab» c 24 травня по 1 червня 2015 року 
було проведено соціологічне опитування, за яким булоздійснено 
опитування серед 1600 виборців Донбасу (по 400 в «ЛНР» та 
«ДНР», по 400 на «визволених» частинах Луганської та Донецької 
областей). Дані районованого вуличного інтерв’ю за методикою 
«face-to-face» з випадковим відбором респондентів (погрішність  
дорівнює 2,5% за 95%  довірчої вірогідності) показують, що майже 
кожен другий мешканець непідконтрольних Україні територій (так 
званих «ДНР» та «ЛНР») тривалий час приділяє свою увагу нови-
нам російських телеканалів. Достатньо високий рівень довіри до 
них свідчить про те, що ця мотивація у виборі джерела інформації 
не є результатом апаратного обмеження вибору. Точка зору, якої 
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дотримуються телеканали РФ, трансляція яких йде на цих 
територіях, є переважною для місцевих жителів. На території, 
підконтрольній Україні, мовлення телеканалів РФ частково обме-
жено, тому лише 15,2% респондентів назвали російські телеканали 
своїм основним джерелом інформації. Ситуація з соціальними 
мережами приблизно однакова як в так званих «ЛНР», «ДНР», так 
і в українській частині Донбасу. Загалом, тижнева аудиторія 
користувачів становить близько 10% тих, хто схильний обговорю-
вати новини та події, пов’язані з Україною взагалі та з ситуацією, 
яка склалася на Донбасі зокрема [21]. Вражає невелика кількість 
громадян, які хочуть долучитися до активного політичного життя.  

Однією з основних проблем жителів Донбасу є вкрай низька 
мобільність і, як наслідок, відсутність навичок пізнання нового та 
віри в краще [22].Про значення медіа-грамотності в умовах війни 
та нинішній стан впровадження медіа-освіти в навчальний процес 
говорили під час конференції «Практична медіа-грамотність: 
міжнародний досвід та українські перспективи», що проводилася 
16−17 квітня в Києві [23]. Медіа-грамотність ставить перед собою 
завдання навчити людей відрізняти правдиві новини від фейкових. 
Приклад впроваджння медіа-освіти на Донбасі – Лисичанський 
НВК «Гарант», де з 1 вересня 2014 року директор закладу  
С. Боровкова викладає медіакультуру. За нинішніх умов інфор-
маційної агресії медіа-грамотність є життєво необхідною.   

Важливим джерелом новин для жителів Сходу стають 
соціальні мережі або Інтернет-ресурси. Так, зокрема, в україн-
ському Інтернеті запрацював сайт i-army.org, на якому оголошено 
набір в «інформаційні війська України» [24]. Щоб вступити до лав 
інтернет-опору, потрібно зареєструвати в системі свій email, і на 
пошту щодня почнуть надходити завдання. Поки набір добро-
вольців – одне з ключових завдань, які виконує сайт. Слоган нової 
ініціативи звучить так: «Кожен твій інформаційний посил − куля в 
свідомість ворога». Перше завдання новобранця − залучити 
якомога більше друзіву ряди інтернет-військ. З питань співпраці зі 
штабом пропонується зв’язатися з командувачем «секретної 
електронної пошти» на домені @i-army.org. 

На сьогодні для гарантування безпеки національних інтересів 
в інформаційній сфері особливо важливою стає активізація діяль-
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ності суб’єктів стосовно інформаційної безпеки. Насамперед це 
стосується діяльності з питань захисту конституційних прав і 
свобод громадян, розвитку регіональних інформаційно-телеко-
мунікаційних систем та гарантування їх безпечного функціонуван-
ня, формування регіональних відкритих інформаційних ресурсів і 
їх ефективного використання. Проблема гарантування інформа-
ційної безпеки України багато в чому зумовлена недостатнім 
правовим регулюванням взаємодії органів виконавчої влади під 
час вирішення завдань гарантування інформаційної безпеки. 

Проведено дослідження напрямів й інструментів захисту 
українського інформаційного поля, виходячи з необхідності 
формування цілісної державної політики щодо розроблення та 
реалізації стратегії впровадження інформаційної безпеки, яка б 
включала правову, організаційну та технічну складові. Врахо-
вуючи викладене, необхідно констатувати, що для формування 
сучасного, відповідного  новітнім  викликам  та  наявним  загро-
зам, національного інформаційного простору України необхідно 
вжити низку системних заходів.  

Зокрема, серед  напрямів захисту українського інформа-
ційного поля виокремлено: 

• Гарантування інформаційно-психологічної безпеки грома-
дян України. «Контентна» та «технологічна» складові інформа-
ційної безпеки держави. Зокрема, унеможливити діяльність сепара-
тистських ЗМІ (зокрема таких, як газети «ХХІ век» та «Ново-
россия»; телеканали «Луганск-24», «Первый Республиканский», 
«Новороссия ТВ», «Радио Республика» тощо). Не допустити 
дестабілізації українського суспільства через інтернет-ЗМІ. З метою 
унормування діяльності з поширення інформації в Мережі Інтернет, 
введення в правове поле діяльності новітніх засобів масової кому-
нікації розробити окремий закон про  «Засоби масової інформації 
(комунікації) в Мережі Інтернет», серед положень якого вбачається 
необхідним: визначення правового статусу та принципів діяльності 
Інтернет-ЗМК як нових, нетрадиційних ЗМІ;  з огляду на особли-
вості діяльності доцільним вбачається визначення окремого статусу 
та порядку реєстрації (ліцензування) для так званих конвергентних 
аудіовізуальних ЗМК та Інтернет-видань (електронної преси); 
визначення прав та обов’язків вітчизняних  та  зарубіжних  суб’єктів  
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інформаційних  відносин  в національному сегменті мережі Інтер-
нет; недопущення цензури Інтернет-ЗМІ тощо;  

 Налагодження міжнародного співробітництва з питань 
інформаційної безпеки. З цією метою медіа-діяльність ключових 
публічних осіб держави має бути позбавлена популізму, непослі-
довності, розбіжності між словами  ділом, не публічності та 
негласності. Лише конфронтаційно-кризовий дискурс перших осіб 
держави не може бути містком для комунікації між Україною та 
світом. Існує нагальна потреба створення в Україні якісного 
контрпропагандистського телеканалу для мовлення закордон. 

 Інформаційно-технологічні напрями протидії анти-
українській пропаганді з боку антиукраїнських суб’єктів україн-
ського суспільства та з боку Росії. Ефективне застосування 
інструментарію медіа-комунікативного менеджменту для протидії 
активному поширенню чуток, компромату тощо; необхідність 
створення бази контраргументів. 

 Нагальною потребою є широке впровадження технологій 
«спіндокторства» (подання подій у більш сприятливому вигляді, 
своєрідне «лікування події»), де на перше місце виходить 
управління розвитком подій, яке передбачає гальмування новин, 
прискорення їх поширення, продовження життя новин. Гальму-
вання новин може здійснюватися різними шляхами, зокрема: 
недопущенням події в мас-медіа, змінами модусу події, зміщенням 
акцентів тощо. Прискорення поширення новин можливе за допо-
могою такого інструментарію, як розповідь про подію в багатьох 
ЗМІ, акцент на її важливість у приєднанні до іншої важливої події, 
використання коментарів.  

 Започаткування в Україні спеціального органу (окрім 
СБУ) планування та управління, який займався би координацією 
роботи органів державної влади щодо виявлення на ранній стадії 
ознак проведення іноземними державами інформаційних акцій 
(операцій, кампаній тощо), здійснював їх аналіз,  формував ком-
плекс загальнодержавних заходів щодо запобігання, нейтралізації 
та протидії, а також розробляв та реалізовував заходи пропаган-
дистського характеру. 

 Створення якісного національного інформаційного про-
дукту, в тому числі російською, румунською, угорською та іншими 
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мовами, з метою витіснення іноземного інформаційного продукту, 
який стимулює передумови для виникнення загроз національній 
безпеці нашої держави, а також забезпечення наповнення світового 
інформаційного простору позитивною інформацією про Україну. 

 Одним із напрямів опору російській інформаційній війні 
має стати вільний доступ у будь-якій точці України (та за її 
межами) до всього багатства українського культурного світу, до 
української класичної та сучасної художньої й наукової літера-
тури, журналів, музики, архівних матеріалів тощо. Такий доступ 
до цілісної української культури − а її посередництво має забезпе-
чуватися повним оцифруванням усіх енциклопедій, словників, 
довідкових видань, класичних та сучасних художніх, філософ-
ських, культурологічних та наукових книг і журналів − причому 
доступ до всього цього повинен за умов інформаційної війни бути 
безплатний. А заодно має бути підтриманий вихід «товстих» 
журналів та «серйозних» електронних видань [25].  

 Активізація діяльності Держкомтелерадіо. Варто заува-
жити, що відповідно до Положення про Державний комітет телеба-
чення та радіомовлення України Держкомтелерадіо є спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпе-
чення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій 
сферах та відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого, 
має розробляти заходи щодо запобігання внутрішньому і 
зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним 
інтересам держави. 

 Важливим напрямом протидії інформаційній агресії є 
самі громадяни. Серед громадян України на сьогодні спосте-
рігається підтримка кроків щодо ведення контрпропаганди та 
контролю інформаційного простору Це підтверджують результати 
соціологічних досліджень [26]. 

Інструментарій захисту українського інформаційного поля 
може включати: 

 Максимальне підвищення поінформованості населення 
про реальний стан подій на Сході України, зокрема, проведення 
PR-кампаній, створення роликів про ситуацію на Сході, відносини 
між різними національними меншинами (підвищення рівня кри-
тичного сприйняття інформації з боку активних верств суспільства 
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задля мінімізації поширення чуток як фактора інформаційного 
впливу на розвиток конфліктів та загострення суперечностей у 
суспільстві).  

 Боротьбу із розгалуженою мережею агентів впливу серед 
місцевого населення для поширення чуток. 

 Пояснення діяльності армії має бути, особливо для насе-
лення прифронтових територій ворога. Обізнаність громадськості 
щодо реальної ситуації на фронтах формуватиме громадський тиск 
на владу, навести лад і забезпечити ефективність армії.  

 Регулярне відстеження аналітиками з інформаційної 
безпеки (зокрема, діяльність такої групи  фахівців запланована при 
Міністерстві інформаційної політики) інформації та новин із 
соціальних мереж, обговорення їх та вироблення пропозицій для 
формування «порядку денного» на місцях. 

 Українські ЗМІ  спрямувати свої зусилля протидії росій-
ській пропаганді не лише на зону небойових дій, а для громадян 
окупованих територій, які не отримують правдивої інформації. 
Тобто, створювати медіа-контент, спрямований на аудиторію 
окупованих територій. Асиметрична реакція на технології, що 
застосовуються на Донбасі, – максимально чесний діалог з 
власним народом. Щоб бути ефективними, необхідно уникати 
спроб змагатися з ворогами у брехні. Діяльність української влади 
мусить бути прозорою, адже cаме закритість, кулуарність ухва-
лення рішень створюють сприятливий режим для локальних 
маніпуляторів.  

 Правильність цієї позиції підтверджують і останні соціо-
логічні дослідження: українське суспільство готоведо правди, 
якою б вона не була. Правдиве висвітлення реальності Донбасу 
руйнуватиме міф росіян про брехливість українських ЗМІ і повер-
татиме до них довіру громадян [27]. 

 PR-кампанії, спрямовані до російських журналістів із 
закликом дотримуватися «клятви Гіппократа для ЗМІ»; з метою 
підвищення відповідальності журналістів під час здійсненні своїх 
професійних обов’язків та дотримання етичних стандартів розро-
бити та внести зміни до чинного законодавства України (наприк-
лад, до ст. 25 Закону України  «Про інформацію»),  передбачивши 
відповідальність за порушення професійних стандартів тощо. 
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 Діяльність «StopFake» в Україні.Громадські організації 
та рухи в межах своїх можливостей намагаються проводити певну 
діяльність, але ці можливості надто обмежені. Ініціативи на 
кшталт StopFake та «Не Формат» викривають пропаганду, і це має 
вплив на ситуацію в тилу. На сьогодні існує необхідність посилити 
цю діяльність і на окуповані території. 

 Створення сайту «Інформаційних військ України»: що  
дозволить досить оперативно надавати правдиві новини та спросто-
вувати фейкові новини людям, які на неї підписалися. Завдання 
полягає у забезпеченні дуже швидкого донесення правди через 
Інтернет (куратором сайту є відомий блогер з ніком KrusKrus, 
справжнє ім’я якого Олександр Барабашко). Велика кількість 
блогерів зі значною кількістю підписників також зголосилася 
працювати над виробленням контенту. Так само над створенням 
контенту працюють аналітики міністерства.  

 На виконання доручення Прем’єр-міністра України та в 
рамках виконання програми Міністерства інформаційної політики 
(МІП) «Відкрита влада» [28], яку започатковано задля відкритості 
та прозорості роботи відомства, МІП постійно проводить брифінги 
та прес-конференції, на яких висвітлює питання, що є важливими 
сьогодні для інформаційної безпеки держави. МІП України 
провело прес-конференцію «Звіт діяльності МІП за липень 2015 
року», на якій було проінформовано про проведення комуніка-
ційних кампаній з населенням, здійснення всього можливого в 
напрямі відновлення мовлення на Сході та сприяння забезпеченню 
покриття українського мовлення по всій території України. 
Акцентувалася увага на впровадженні Мультимедійної платформи 
іномовлення України. 

Враховуючи викладене, для провадження цілісної інфор-
маційної політики держави, на нашу думку, необхідно: 

 Ефективно протистояти інформаційним загрозам у сучас-
них умовах: це може забезпечити лише добре організована 
державна система гарантування інформаційної безпеки, що повинна 
здійснюватися за повної взаємодії всіх державних органів, недер-
жавних структур і громадян. Пошук нових підходів із захисту 
інформаційного поля триває. В Україні необхідно сформувати 
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цілісну державну політику щодо формування та реалізації стратегії 
впровадження культури інформаційної безпеки. 

 Забезпечити розвиток офіційної комунікації (щодо розши-
рення відповідного інституційного складника, процесів інфор-
мування громадськості,  формування іміджу, брендингу, реалізації 
системи державної пропаганди,   спрямованої як на внутрішнє, так і 
зовнішнє інформаційне середовище тощо). 

 Як наслідок неспрацьованості державних інформаційних 
служб або непрофесіоналізму окремих державних та політичних 
діячів нерідко з’являється інформація, що негативно впливає на їх 
імідж. А це потребує виправлення помилок та несприятливого 
сприйняття новин громадськістю. Вирішення цього завдання 
пов’язане з іншою інтерпретацією новин, ніж та, яка мала місце 
під час події (наприклад, у промові керівника), роз’ясненням 
позиції, під час якої уточнюються, коректуються аспекти, які не 
задовольнили громадськість. Вочевидь, що більш ефективним є не 
виправлення помилок та несприятливого ставлення, а їх профі-
лактика, запобігання. Цілу низку прийомів такої профілактики 
виробили західні спіндоктори, які працюють у політичній сфері. 
Серед них такі: «пробні шари»; «диригування комунікацією», 
монополізація інформації; «пакетування» негативних новин; пряма 
комунікація; створення кола «довірених» журналістів; підготовка 
такої комунікації, яка б не допускала журналістської диктатури; 
прес-тури тощо. 

• Міністерству інформації України максимально інтегрувати 
специфічні повноваження, розпорошені на сьогодні між великою 
кількістю державних установ; 

• надати Міністерству інформації право розробляти заходи 
щодо впровадження державної інформаційної політики та коор-
динувати процес їх реалізації, зокрема, діяльність інтернет-війська. 

• надати Держкомтелерадіо (передбачивши його у складі 
Міністерства інформації України) право ідеологічно координувати 
діяльність державних телерадіокомпаній (НТКУ, НРКУ, УТР та 
ОДТРК); 

• зобов’язати спецслужби надавати Міністерству інформації 
на постійній основі інформаційні та аналітичні матеріали щодо 
потенційних та існуючих загроз національним інтересам України в 
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інформаційній сфері з метою проведення та коригування інфор-
маційної політики держави. 

Необхідні: 
• докорінна модернізація системи гарантування інформа-

ційної безпеки держави; 
• перегляд засад формування та впровадження державної 

інформаційної політики; 
• розробка та імплементація адекватних сучасних методів і 

заходів захисту національного інформаційного простору від 
негативних іноземних інформаційних впливів; 

• забезпечення достатнього рівня присутності націо-
нального інформаційного продукту в глобальному міжнародному 
інформаційному просторі; 

 максимальна ретрансляція Україною своєї версії подій у 
світі (зокрема, через іномовні державні телерадіоканали «Все-
світня служба», «Українське телебачення і радіомовлення», 
«Перший Ukraine», інформаційне агентство «Укрінформ»); 

 просвітницькі заходи (офіційні державні сайти; он-лайн 
трансляції тощо); прозорість, гласність, підконтрольна звітність; 

 тренінгова діяльність у містах України з метою демон-
страції активістам, журналістам, блогерам інструментів захисту 
конфіденційних даних в Інтернеті; ознайомлення з методами 
виявлення політботів в соціальних мережах, блокуванням 
трекботів тощо. 

 запустити широку дискусію між медіа-експертами, 
журналістами, медіа-менеджерами, державними посадовцями, щоб 
виробити спільне бачення і стратегію протидії російській 
пропаганді в Україні й послідовно, спільними зусиллями її 
виконувати тощо. 

 
_______________________________ 
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II. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 
Роман Коршук 

 
ЕТНОКРАТИЧНА СКЛАДОВА  

НЕДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 
 

У статті досліджується взаємозв’язок етнократії та 
політичного режиму. Аналізуються різноманітні підходи до трак-
тування етнократії. Доводиться, що етнократія як особлива 
форма владарювання від імені домінуючої етнічної спільноти мо-
же існувати лише за умов недемократичних політичних режимів.  

Ключові слова: етнократія, політичний режим, політична елі-
та, домінуюча етнічна спільнота, недомінуючі етнічні спільноти. 

Korshuk R. Ethnocratic component of non-democratic political 
regimes. The article examines the relationship between ethnocracy and 
political regime. The author analyzes various approaches to the 
interpretation of the ethnocracy. Recognize that ethnocracy as a special 
form of power ruling can exists only under conditions of non-
democratic political regimes.  

Key words: ethnocracy, political regime, political elites, dominant 
ethnic community, ethnic community negomo. 

 
Важливою характеристикою політики певної конкретної 

держави, її політичної системи, особливостей здійснення полі-
тичної влади виступає політичний режим. Політичний режим 
визначається як система методів та засобів здійснення політичної 
(державної) влади [7, с. 378]. Важливість цієї категорії для 
вивчення політики пояснюється її сутнісними параметрами – 
політичний режим виражає зміст політики в усіх сферах суспіль-
ного життя певної країни, адже вказує на засоби та методи її 
здійснення. Особливості політичного режиму виявляються у всіх 
без винятку сферах суспільства, впливають на життя і діяльність 
індивідів та різноманітних спільнот, у тому числі етнічних. 
Політичний режим визначає ту чи іншу систему етнополітичних 
взаємовідносин у конкретній державі.  
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Залежно від засобів та методів здійснення політичної влади, 
специфіки їх використання виокремлюють різноманітні типології 
політичних режимів. Особливо популярною у сучасній науці є 
типологія за ступенем демократизації, відповідно до якої політичні 
режими поділяють на недемократичні (авторитарні і тоталітарні) 
та демократичні. Сутність етнополітики як органічної складової 
політики загалом у конкретній державі залежить від цілої низки 
факторів, не останню роль серед яких відіграє тип політичного 
режиму, ступінь його демократизму. Таким чином, недемокра-
тичні та демократичні політичні режими мають власні специфічні 
засоби та методи регулювання етнополітичної царини, що у своїй 
сукупності становлять певні своєрідні форми взаємовідносин в 
етнополітичній сфері. Серед форм в умовах недемократичних 
політичних режимів найбільш поширеною є етнократія або ті чи 
інші її елементи.  

Серед зарубіжних та українських науковців, що досліджували 
феномен етнократії, варто відзначити Д. Кембелла, Д. Горовіца, 
А. Лубського, Ж. Тощенка, Ю. Шабаєва, О. Садохіна, В. Халіпова, 
М. Мнацаканяна, В. Панібудьласку, Л. Шкляра, О. Антонюка та 
інших.  

Метою цієї роботи є аналіз взаємозв’язку етнократії та 
недемократичних політичних режимів. 

Відповідно до поставленої мети у статті вирішуються такі 
завдання:  

– окреслити основні підходи до трактування етнократії; 
– виокремити ознаки етнократичних режимів;  
– проаналізувати особливості найбільш загальних типів 

етнократичних режимів. 
 Проблема етнократії є однією з найбільш малодосліджених в 

етнополітології. Така обставина пов’язана насамперед з мінливістю 
феномену етнократії, її різноманітними трактуваннями, активним 
використанням цього поняття не стільки у науковому, скільки в 
ідеологічному значенні. На думку російського дослідника А. Луб-
ського, на сьогодні поняття етнократії є настільки суперечливим та 
амбівалентним, що виникають сумніви щодо його використання у 
наукових пошуках. Однак практичні вияви цього явища змушують 
науковців використовувати його в науковому пошуку.  



 

 167

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Термін «етнократія» дослівно перекладається з давньогрець-
кої як влада етносу (народу). Російський дослідник Ж. Тощенко 
зауважує, що демократія та етнократія в своєму першопочат-
ковому значенні означають одне і те саме – владу народу, племені. 
Однак між цими двома поняттями існувала суттєва різниця: якщо 
демократія стосувалась усього народу, то етнократія означала 
владу частини народу, що володіє деякими іншими – етнічними – 
ознаками [3, с. 47].  

У сучасній науці виокремлюються три основні підходи до 
трактування етнократії. які, водночас, є рівнями вияву етнокра-
тичних режимів.  

Згідно з елітарним підходом етнократія – це панування в дер-
жаві політичної еліти, що представляє інтереси лише домінуючої 
етнічної спільноти та сформована з її представників. Прикладом 
такого трактування є визначення російських дослідників Ю. Ша-
баєва та О. Садохіна: «Етнократія – це домінування або волода-
рювання в органах політичної влади етнічної еліти, що здійснює 
управління життєдіяльністю даного регіону з позицій пріоритету 
інтересів одного етносу» [6, с. 315]. Варто зазначити, що російські 
дослідники не обмежуються лише елітарним аспектом трактування 
етнократії, аналізують також і інші особливості цього феномену.  

Такий підхід акцентує увагу на феномені етнократів – 
специфічного типу політичної еліти, що відрізняється від інших 
типів особливостями свого формування та функціонування. 
Українські дослідники В. Панібудьласка та Л. Шкляр визначали 
таку еліту «етнокланом» [2, c. 691]. Політична еліта етнократів 
формується за етнічною або расовою ознакою. Належність до 
певної етнічної спільноти, можливість довести свою етнічну чи 
расову належність, чистоту крові тощо виступають основним 
критерієм відбору до правлячої групи. Особливості функціону-
вання етнократів полягають у гіперболізації пріоритетів доміну-
ючої етнічної (національної, расової) спільноти, наданні переваги 
членам своєї групи, дискримінаційних заходах щодо непанівних 
етнічних спільнот – одним словом, володарюванні з позиції 
домінування власної етнічної (расової) спільноти.  

Ідеологічний підхід акцентує увагу на меті та цілях етнокра-
тичних режимів. Метою етнократії може бути формування «повно-
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цінної» нації, побудова «справжньої» національної держави, забез-
печення расової чистоти, вигнання (знищення) «неповноцінних» 
етнічних спільнот тощо. 

Згідно з колективістським підходом етнократія – це насампе-
ред безумовне домінування колективних прав та інтересів етнічної 
(расової) спільноти над правами та інтересами особи. Етнократія 
базується на безумовному домінуванні колективних прав і 
відкидає пріоритет індивідуальних прав. Прикладом ідеологічного 
забезпечення такого домінування є відоме гасло німецьких 
націонал-соціалістів: «ти ніщо – твій народ усе».  

Більшість дослідників, зокрема російських, розглядають фено-
мен етнократії крізь призму владних взаємовідносин домінуючих 
та підпорядкованих етнічних груп. Наприклад, сучасний росій-
ський дослідник В. Халіпов визначає етнократію як переважаючу 
владу тієї чи іншої етнічної групи над іншими етносами (племе-
нем, народністю, нацією) [4, с. 148]. На думку російського науков-
ця Ж. Тощенка, такі трактування мають один суттєвий недолік – 
феномен етнократії вказує лише на домінування певної етнічної 
спільноти. Натомість етнократія – це не лише домінування, але й 
ідеологічне виправдання домінування та дискримінації інших 
етнічних груп. Російський учений визначає етнократію як «форму 
політичної влади, за якої відбувається управління економічними, 
соціальними, політичними та духовними процесами з позицій 
примату національних інтересів домінуючої етнічної групи всупе-
реч представникам інших націй, народностей та національностей» 
[3, с. 55]. Етнократія виступає особливим типом владних відносин, 
за якого один народ займає привілейоване становище і живе за 
рахунок інших народів. При цьому етнократія не є владою усього 
етносу, а лише частини його представників, які провадять свою 
політику від імені певної етнічної групи. Цей тип владних 
взаємовідносин ґрунтується на відкиданні розумного узгодження 
та збалансованого співіснування різних народів [3, с. 58]. 

Таке широке трактування етнократії є надзвичайно популяр-
ним на пострадянському просторі. Однак широке трактування 
цього феномену (етнократія як вияв домінування та ідеологічне 
забезпечення домінування) має низку суттєвих недоліків, зокрема, 
можливість маніпулювання поняттям етнократії в власних 
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політичних цілях. Наприклад, типовим виявом домінування 
української нації і, відповідно, елементом етнократії в сучасній 
Україні є вимога до кандидатів на посаду Президента України 
володіти державною (українською) мовою [1, с. 27]. Відповідно, 
для визначення етнократичного характеру державності достатньо 
наявності положень у конституції держави щодо відродження 
власної нації, чіткого визначення державною мовою мови 
титульної нації тощо. Подібні погляди активно використовуються 
частиною російської політичної еліти для звинувачень у дискри-
мінації росіян та російськомовного населення в інших країнах 
СНД та Балтії.  

Також недоліком такого підходу є неможливість чіткої класи-
фікації певної держави як етнократичної. У кращому разі можна 
вести дискусії щодо поширення етнократичних елементів у полі-
тики-владних відносинах, а не про етнократію загалом. Як 
наслідок, маємо термінологічну плутанину понять «етнократія» та 
«етнічна демократія», зарахування до етнократій держав з цілком 
різними типами політичних режимів тощо.  

Розв’язати подібну дилему можна лише шляхом аналізу 
феномену етнократії (зокрема, сучасної) крізь призму політичного 
режиму. Це дозволить, по-перше, чітко визначити наявність чи 
відсутність власне етнократії, а не певних її елементів, а по-друге, 
провести чітку межу між етнократією та формами взаємодії етніч-
них спільнот в умовах демократичного політичного режиму, зокре-
ма, етнічною демократією. Відповідно, етнократія – це особлива 
форма владарювання від імені певної етнічної спільноти в умовах 
недемократичного політичного режиму. Звичайно, навряд чи до-
цільно характеризувати усі недемократичні (авторитарні та тоталі-
тарні) політичні режими сучасності як етнократичні. Взаємозв’язок 
етнократії та недемократичних політичних режимів визначається 
таким чином: в усіх етнократичних державах панують тоталітарні та 
авторитарні режими, не всі країни з недемократичним політичним 
режимом є етнократіями. Наприклад, на відміну від нацистської 
Німеччини, режим СРСР навряд чи варто визначати як етнокра-
тичний, хоча певні елементи етнократії були присутні у політиці 
радянського керівництва (домінування росіян та російської куль-
тури тощо). Однак це аж ніяк не заважало керівникам Радянського 
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Союзу використовувати традиційні методи етнократії – депортації, 
насильницьку асиміляцію, геноцид та етноцид.  

Сучасна етнократія має низку ознак, центральними серед 
яких є: 

1. поєднання засад домінування від імені певної етнічної 
спільноти з недемократичним характером володарювання загалом; 

2. реалізація на практиці асиміляційної (в найбільш радикаль-
ному її варіанті) чи расистської моделі етнополітики. Сутність 
асиміляційної моделі (а точніше – її найбільш радикального варіанта) 
полягає у формуванні єдиної нації шляхом насильницького нівелю-
вання етнічних та культурних особливостей спільнот, що прожи-
вають на території певної держави. Натомість расистська модель 
етнополітики полягає у прагненні забезпечити етнічну та расову 
чистоту пануючої спільноти, розподілі суспільства на повноцінних та 
неповноцінних громадян, дискримінації непанівних етнічних груп; 

3. абсолютне домінування представників певної етнічної 
спільноти у всіх без винятку сферах суспільного життя;  

4. використання політики сегрегації;  
5. формування політичної еліти виключно (переважно) з 

представників домінуючої етнічної спільноти;  
6. гіперболізація колективних прав домінуючої спільноти, 

переважання колективних прав над індивідуальними;  
7. позбавлення представників непанівних етнічних груп права 

на легальні форми боротьби за покращення свого становища у 
державі.  

Класичними прикладами етнократичних режимів є нацистський 
режим у Німеччині та режим апартеїду в Південно-Африканській 
Республіці. Ці режими мали усі три рівні вияву етнократії: елітарний, 
ідеологічний та колективістський. Зокрема, у нацистській Німеччині 
еліта формувалася виключно з «найкращих» представників нордич-
ної раси; метою Третього Рейху було встановлення панування «раси 
панів» у всьому світі та знищення рас, які руйнують культуру; права 
нації (раси) домінували над правами особи.  

На відміну від етнократії, етнічна демократія являє собою тип 
демократичного політичного режиму, що прагне поєднати на 
перший погляд несумісні принципи – демократичні процедури та 
домінування етнічної більшості. В етнічній демократії поєднуються 
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наявність демократичних прав для усіх громадян, певні колективні 
права етнічних меншин та домінування етнічної більшості.  

Прикладами етнічної демократії, на думку С. Смухи, є Ізраїль, 
Північна Ірландія, Польща, Естонія тощо [6, с. 90]. Типовим 
прикладом утілення на практиці етнічної демократії є Ізраїль. В 
Ізраїлі араби мають усю повноту громадянських прав, свої легальні 
організації та політичні партії. Водночас, згідно з декларацією 
незалежності Ізраїль – це, насамперед, єврейська держава, батьків-
щина усіх євреїв. Одним з прикладів домінування єврейської нації є 
міграційна політика, згідно з якою євреї мають переваги у отри-
манні громадянства тощо. Серед арабського населення поширене 
прагнення до рівноправності з євреями не тільки на індивідуаль-
ному, але й груповому рівні. 

Аналіз етнічної демократії потребує відповіді на питання щодо 
її співвідношення з таким явищем, як етнократія. Згідно з широким 
тлумаченням етнократії як владарювання (домінування) однієї 
етнічної спільноти в державі етнічна демократія розглядається як 
один з її різновидів. Однак між цими феноменами є суттєва відмін-
ність, пов’язана з наявністю чи відсутністю реальних ознак демо-
кратії. Етнократія існує в недемократичних політичних режимах 
(тоталітарному та авторитарному), натомість етнічна демократія 
формується лише за наявності реальних демократичних процедур 
або хоча б частини з них. Порівняльний аналіз прикладів етнічної 
демократії та етнократії підтверджує цю тезу, варто лишень 
зіставити сучасну етнічну демократію Ізраїлю та етнократичний 
режим нацистської Німеччини.  

Етнократичні режими широко поширені у країнах «третього 
світу», зокрема в Африці та Азії. Прикладом подібних, порівняно 
стабільних етнократичних режимів можна вважати Малайзію, 
Таїланд, Бірму, Філіппіни [6 с. 87]. Для багатьох сучасних авто-
ритарних режимів країн «третього світу» етнократія є одним з 
центральних джерел легітимності, підтримки та визнання їх права 
на владу представниками домінуючої етнічної спільноти. Правлячі 
режими не тільки виступають від імені певної етнічної спільноти, 
але й надають її представникам різноманітні привілеї та доступ до 
владних ресурсів. Зокрема, з представників домінуючих етнічних 
спільнот формуються органи влади, силові структури тощо. У 
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багатьох країнах Африки наслідком панування етнократів є грома-
дянські війни та геноцид. Найбільш яскравим прикладом злочинів 
етнократичного режиму є різанина 1994 року у Руанді, організо-
вана правлячими колами – представниками народності хуту. Варто 
зазначити, що урядові кола Руанди санкціонували не тільки 
знищення представників народності тутсі, але й хуту, які не 
підтримували правлячий режим. Політика уряду спровокувала 
збройний опір тутсі. Лише в перші три місяці конфлікту з обох 
сторін загинуло більш ніж 1 мільйон осіб.  

Залежно від ознак, які лежать в основі розрізнення етнократій, 
існують різні типології етнократичних режимів. На думку автора, 
варто виокремлювати чотири основні типи етнократичних режи-
мів: етнократичний режим расової (етнічної) чистоти; етнократія 
роздільного проживання; асиміляційний етнократичний режим; 
режим стихійної етнократії. 

Центральною метою етнократичного режиму расової (етніч-
ної) чистоти є забезпечення абсолютного панування певної расової 
(етнічної) спільноти, яка вважається єдиною «повноцінною» етніч-
ною чи расовою групою (раса володарів). Така етнократія прагне 
до забезпечення кровної чистоти домінуючої групи, очищення її 
від усіх «неповноцінних» елементів. Представники недомінуючих 
груп вважаються «неповноцінними», «нижчими» расами і підля-
гають депортації з країни або знищенню шляхом геноциду. Макси-
мум на що вони можуть сподіватися – це безправне існування як 
робочої сили, праця якої забезпечує комфортні умови для 
представників «вищої» раси. Прикладом такого етнократичного 
режиму є нацистська Німеччина. 

В етнократії роздільного проживання усю реальну повноту 
влади мають представники домінуючої етнічної (расової) спільноти, 
натомість усі інші піддаються різноманітним формам дискримінації. 
У такій державі існує чітка ієрархія етнічних та расових груп, їх 
реальні права залежать від місця в ієрархічній драбині. Харак-
терною особливістю етнократії роздільного проживання є широке 
застосування політики юридичної та територіальної сегрегації. 
Найбільш яскравим прикладом такої етнократії є режим апартеїду в 
Південно-Африканській Республіці. Керівники ПАР, реалізуючи 
подібну політику, прагнули довести міжнародній спільноті, що 
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апартеїд цілком гуманна форма співіснування етнічних та расових 
груп. Розділення не означає дискримінації, є найбільш оптимальним 
шляхом забезпечення права на автономне існування кожної групи. 
Виступаючи у 1961 році в Лондоні, прем’єр-міністр ПАР Х. Фервуд 
так охарактеризував позитивні риси апартеїду: «Ми бажаємо, щоб 
кожна з груп нашого населення контролювалася та управлялася 
самостійно, як це відбувається у інших народів. Таким чином, усі 
групи зможуть співпрацювати в єдиній співдружності націй, 
економічній асоціації з республікою та один з одним. Південна 
Африка з честю та відповідальністю і далі буде робити усе належне, 
щоб забезпечити мир, процвітання та справедливість для усіх 
шляхом здійснення курсу політичної незалежності та пов’язаної з 
нею економічної взаємодії» [5, с. 194]. Історія винесла суворий 
вирок подібним «гуманним» теоріям та практичним діям.  

Як і попередні типи, асиміляційний етнократичний режим 
характеризується домінуванням представників однієї етнічної 
спільноти. Етнічні меншини зазнають різноманітних форм дискри-
мінації, їх представники позбавлені можливості захищати власні 
права легальним шляхом. Демократичні процедури в умовах цього 
режиму можуть бути задекларовані, однак фактично вони не діють. 
На офіційному рівні існування етнічних меншин не визнають 
взагалі або розглядають їх як потенційну загрозу для цілісності 
держави. На відміну від попередніх типів, такий режим прагне до 
формування єдиної нації шляхом насильницької асиміляції пред-
ставників непанівних етнічних груп (або частини з них). Метою 
таких режимів є формування однорідної етнічної спільноти.  

На відміну від попередніх типів, режими стихійної етнократії 
характеризуються несистемним, стихійним застосуванням певних 
елементів етнократії за умов авторитарного політичного режиму. 
В цьому випадку варто вести мову не стільки про етнократію, 
скільки про переважання у політиці етнократичних елементів. 
Наприклад, поряд з проголошенням та фактичним домінуванням 
однієї етнічної спільноти представники деяких національних мен-
шин можуть обіймати певні державні посади. У таких країнах 
застосування дискримінаційних заходів щодо непанівних етнічних 
груп залежить від примх правлячих кіл, коливається від доволі 
жорстких до м’яких форм. Представники одних непанівних етніч-
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них меншин зазнають жорсткої дискримінації, натомість представ-
ники інших почуваються більш комфортно. Таке неоднозначне 
ставлення ґрунтується на історичних стереотипах та міфах, 
негативному або нейтральному сприйнятті правлячими колами та 
домінуючою етнічною спільнотою тих чи інших народів.  

 
_______________________________ 

 
1. Конституція України / Верховна Рада України: Офіційне видання. – 

К.: Парламентське видавництво, 2006. – 160 с. 
2. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Ю.І. Римаренко  

(відп. ред.). – К.: Генеза, 1996. – 942 с. 
3. Тощенко Ж. Т. Этнократия: история и современность / Ж. Т. То-

щенко. – М. : РОССПЭН, 2003. – 432 с. 
4. Халипов В. Ф. Введение в науку о власти / В. В. Халипов. – М.: 

Технологическая школа бизнеса, 1996. – 380 с.  
5. Цветков Д. Ю. Этнополитические модели в условиях переходного 

периода / Д. Ю. Цветков. – М.: Научная книга, 2003. – 368 с.  
6. Шабаев Ю. П. Этнополитология: учебное пособие / Ю. П. Шабаев, 

А. П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 319 с. 
7. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 
СИМВОЛІЧНІ СМИСЛИ ТА РЕАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ 
 
Для аналізу процесів децентралізації застосовано теоретичну 

модель неоінституціоналізму раціонального вибору. Інтереси полі-
тичних еліт полягають у можливості встановлення контролю 
над земельними ресурсами України. Створення критичної маси 
соціально-політичної підтримки процесів децентралізації вимагає 
розробки смислів, які дали б змогу узгодити інтереси еліт з 
інтересами інших соціальних груп. 

Ключові слова: неоінституціоналізм раціонального вибору, 
децентралізація, територіальні громади, земельний ресурс, симво-
лічний смисл. 
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Yevgen Pereguda. Decentralization of power in Ukraine: symbolic 
meanings and real interests. The theoretical model of neoinstitutio-
nalism of rational choice is used to analyze the decentralization 
processes. The interests of political elites are the possibility of 
establishing control over land resources of Ukraine. Creating a critical 
mass of social and political support to decentralization requires the 
development of meanings that would allow reconcile the interests of 
elites with those of other social groups. 

Key words: neoinstitutionalism of rational choice, decentrali-
zation, local communities, land resources, symbolic meaning. 

 
Децентралізація влади є актуальною проблемою державо-

творення в Україні. Вже тривалий час значна частина громадян та 
політичних сил визнають вичерпаність моделі управління, вибудо-
ваної у 1990-х роках. Незважаючи на це, а також на ухвалення у 
першому читанні проекту змін до Конституції в частині децентралі-
зації, сумнівно, що проблема децентралізації близька до розв’язан-
ня. Про це свідчать криваві зіткнення під парламентом у день 
ухвалення проекту, загалом гострі суспільні дискусії навколо цього 
питання. Навіть якщо уявити, що ініціатори децентралізації 
знайдуть на підтримку змін до Конституції 300 голосів, можна 
прогнозувати, що дискусії з цього приводу не припиняться. Про це 
свідчать суперечливість концептуальних уявлень влади щодо 
шляхів реформи, лакуни у законодавчому її забезпеченні тощо. 

Різні аспекти децентралізації в Україні вивчали політологи, 
правознавці, фахівці держуправління А. Береза, М. Їжа, І. Кресіна, 
О. Кукарцев, В. Литвин, А. Матвієнко, Т. Панченко, М. Пухтин-
ський, С. Римаренко, О. Стойко, А. Ткачук та ін. Але, враховуючи 
багатогранність теми, логічно, що певні її аспекти залишаються за 
межами наукових досліджень. Зокрема, це стосується мотивації 
провайдерів децентралізації. Це важливий аспект, адже від нього 
залежить, наскільки послідовними вони будуть у здійсненні 
реформи, на які компроміси здатні піти тощо. 

Метою статті є аналіз корпоративних інтересів політичних 
еліт, які просувають проекти децентралізації. 

Для досягнення мети автор використовує неоінституціона-
лістський підхід, а точніше, неоінституціоналізм раціонального 
вибору. Цей напрям зріс, зокрема, на ґрунті економічної теорії 
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раціонального вибору, яка передбачала, що індивіди у взаємодії 
з іншими акторами прагнуть максимізації вигод. Але вже в 
річищі цієї теорії виникли сумніви в її операційності щодо 
політики. Ще у 1957 р. Г. Саймон висунув концепцію «обмеже-
ної раціональності» [1, c. 266–267]. Прихильники раціонального 
вибору зазначали, що раціональність не обмежується доларами 
та центами [2, c. 38]. Водночас серед значної частини прихиль-
ників неоінституціоналізму раціонального вибору залишилися 
тези щодо максимізації вигод (змінились уявлення про самі 
вигоди), щодо обґрунтування політичних інтересів позаполітич-
ними чинниками, звідки виходило, що інститути є інструмен-
тами акторів. Такої думки дотримувалися К. Шепсл [3], 
Дж. Найт та ін. Інша частина неоінституціоналістів вважала 
інститути зовнішніми обмежувачами, а їх функціями – опти-
мальний розподіл ресурсів, зниження трансакційних витрат, 
формування колективної дії у вигляді боротьби за владу, 
примушення до дотримання норм тощо. 

Ми не можемо абстрагуватися й від досліджень у галузі 
символічної політики, від того, що інститути «мають значення». 
Поєднуючи це з положеннями неоінституціоналізму раціонального 
вибору, доходимо висновку, що символічне значення інституту 
може бути різним для соціальних груп. Тому політичні сили, 
ініціюючи створення або реформування певного інституту, праг-
нуть розширити його символічний смисл для створення аналогічної 
зацікавленості в середовищі інших груп та, відповідно, консолідації 
суспільства навколо проекту. Символічний смисл, який ініціатори 
інституту публічно в нього вкладають, може не відповідати їх 
реальним інтересам, які сформовані, зокрема, позаполітичними чин-
никами. Звичайно, найкращі перспективи матимуть ті інститути, які 
мають для різних груп смисли, що принципово не суперечать між 
собою, не створюють соціальної напруги. 

Просуваючи нині ідеї децентралізації, деякі еліти вказують 
на необхідність, по-перше, демократизації політичного життя, 
по-друге, підвищення самостійності регіональних спільнот у 
питаннях соціального, економічного життя тощо. Ці причини, 
дійсно, можуть вмотивовувати політичні дії, але сумнівно, що 
сучасні еліти вважають це для себе кінцевою цінністю.  
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По-третє, багато експертів розцінюють нинішню децентралі-
зацію як відповідь на події на Сході України, як спробу зменшити 
потенціал сепаратистських рухів в інших регіонах. Певний тиск у 
цьому напрямі на українську владу чинить і Захід. По-четверте, 
окремі політичні сили та аналітики вказують на децентралізацію 
як наслідок Євромайдану, а саме –зростання ролі громадянського 
суспільства у політичному житті. Але таке обґрунтування не 
пояснює, в чому полягає зацікавленість провладних сил – обидві 
причини є зовнішніми стимулами.  

Ще однією причиною децентралізації називають стан 
бюджетних фінансів, неспроможність держави виконувати низ-
ку зобов’язань, таким чином вона нібито зацікавлена перекласти 
на регіони проблеми та відповідальність. Звісно, посадовцю 
вигідно скинути відповідальність на нижчі сходинки ієрархії. 
Але, з одного боку, нинішня влада не зовсім й усувається від 
відповідальності. Наприклад, для реалізації регіональних проек-
тів вона використовує державний фонд регіонального розвитку, 
сприяє залученню зовнішніх кредитів тощо, з іншого – високо-
посадовці не можуть не розуміти, що ризики від децентралізації 
можуть перевищити вигоди, на що переконливо вказують 
вітчизняні дослідники регіональних політичних режимів. 

Отже, у сучасних ідеологічних обґрунтуваннях децентралі-
зації влади навряд чи закладені справжні мотиви політичних еліт. 
Спробувавши пояснити для себе, в чому полягають вигоди 
останніх, автор звернувся до одного з центральних елементів 
політики децентралізації – об’єднання територіальних громад. У 
політиці укрупнення вбачаються дві реальні вигоди для еліт, які 
просувають плани децентралізації.  

Події останніх років підірвали модернізаційні ресурси 
України. Слід сказати, що до цього вела політика й попередніх 
періодів. Інституційні реформи, на яких з 1998 р. наполягав 
тодішній Президент України [4], не були реалізовані. Зростання в 
2000-х роках ґрунтувалося на зовнішніх кредитах, які інвестували 
переважно у спекулятивний бізнес, сферу споживання. Останні 
роки, в першу чергу війна, призвели до масштабної деіндустріалі-
зації та декапіталізації. І все ж в Україні лишились ресурси, які 
дають змогу говорити про можливість відродження. В першу чергу 
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земельний ресурс. Частка сільськогосподарських земель в Україні 
(71,3%) у 6,5 раза перевищує середній світовий показник (11%), а 
орних земель на душу населення (0,80 га) у 6 разів більше, ніж у 
ФРН та Великобританії, вдвічі більше – загальносвітового показ-
ника (0,35 га, який при цьому скорочується – за останні 15 років з 
0,5 га [5]. Навіть нині, у кризових умовах, зростає сільгоспвироб-
ництво. За прогнозами Мінагрополітики цього року врожай зерна 
становитиме 58-60 млн тонн (екс-спікер О. Ткаченко пишався, що, 
коли він був міністром с/г УРСР, збирали 50 млн тонн). 

Але Україна неефективно використовує цей ресурс. Питома 
вага сільського населення – близько третини, чого немає в жодній 
розвинутій країні. Вище цей показник лише у Польщі (39%), але 
цікаво, що частка зайнятих у с/г Польщі нижча, ніж в Україні [6]. 
Це є свідченням низької продуктивності сільського господарства, 
веде до надвеликої собівартості продукції. Багато експертів вва-
жає, що збільшити продуктивність дрібнотоварного господарства 
складно, тому перспективи пов’язані з укрупненням господар-
ських структур. За попередні роки склалися соціальні групи, 
зацікавлені у такому укрупненні. Це агрохолдинги [7] та певні 
несільськогосподарські структури, зацікавлені у виведенні частини 
ріллі з сільськогосподарського обігу. Ці групи є агентами політич-
них еліт. Їх інтереси торкаються перерозподілу земель за межами 
населених пунктів.  

Попередня влада орієнтувалася на пріоритет держави у 
процесі перерозподілу. Ухвалили зміни до Земельного кодексу, за 
якими землі за межами населених пунктів стали державними [8]. 
Їх розподіл ставав прерогативою місцевих держадміністрацій. Цей 
підхід пояснювався централізованою політичною структурою 
тодішньої влади. 

Влада, що стала у керма в 2014 р., дотримується іншого 
підходу. Уряд задекларував, що землі за межами населених 
пунктів мають бути передані у комунальну власність. Відповідний 
законопроект винесли на обговорення у червні 2015 р. Відтак 
органи місцевого самоврядування мають стати ключовими суб’єк-
тами у питанні про перерозподіл. Цей підхід пов’язаний, на нашу 
думку, з іншою політичною структурою нової влади, її розпороше-
ністю, суперечностями між її складовими. Децентралізація дає 
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змогу зберегти паритет між політичними складовими влади та їх 
економічними агентами. 

При цьому укрупнення громад дає змогу відсікти від перероз-
поділу малий та середній бізнес, фермерів, невеликі сільгосппід-
приємства, які політичний дах мають переважно в органах 
управління невеликими громадами [9; 10]. Звісно, агрохолдинги 
мають ресурси, щоб «скупити» місцеві влади в необ’єднаних 
громадах. Але тоді зростуть трансакційні витрати на встановлення 
контролю над земельним ресурсом.  

Отже, з одного боку, децентралізація – спосіб збереження 
паритету між політичними акторами та їх економічними агента-
ми в процесі встановлення контролю над найважливішим модер-
нізаційним ресурсом України, з іншого – об’єднання громад є 
способом зменшити трансакційні витрати в процесі перероз-
поділу цього ресурсу. 

Щодо іншої вигоди еліт у ході укрупнення громад. Вона 
пов’язана з бюджетною кризою, необхідністю економії, зокрема, в 
умовах війни. Але проблема має не тактичний, а стратегічний 
характер. Ідеться про аграрне перенаселення [11], яке стримує 
модернізацію. Наслідком об’єднання громад стане ліквідація знач-
ної частини соціальної інфраструктури, створеної у радянські часи. 
А це призводитиме до вимирання частини сіл, міграції населення 
до більш перспективних сільських та міських населених пунктів, 
зменшення частки населення, зайнятого у сільському господарстві, 
та збільшення – у обслуговуючих підгалузях. А отже, поступового 
розв’язання проблеми аграрного перенаселення. Для ініціаторів 
політики децентралізації, зокрема, їх економічних агентів, таке 
розв’язання означатиме зниження трансакційних витрат, зниження 
обсягів соціальної відповідальності бізнесу в процесі здійснення 
сільськогосподарської діяльності. 

Звичайно, деградація соціальної інфраструктури, необхідність 
міграції не задовольнятиме мешканців сіл, котрі будуть приєдну-
ватися до більш потужних населених пунктів, які внаслідок дегра-
дації приречені на вимирання. Але, з одного боку, їх перспективи 
й без укрупнення громад не райдужні, з іншого – поступове 
розв’язання проблеми аграрного перенаселення, модернізація 
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сільської інфраструктури у нових центрах об’єднання громад 
відповідає їх інтересам у довгостроковій перспективі.  

Проте у коротко- та середньостроковій перспективі це 
призведе до загострення соціальних суперечностей, що усклад-
нює впровадження політики об’єднання громад та децентралі-
зації в цілому. Це породжує необхідність для влади, по-перше, 
вдосконалення інструментів, які дозволятимуть придушувати 
найгостріші конфлікти. З цим, на нашу думку, пов’язана ідея 
інституту префектів, надання їм повноважень щодо контролю за 
органами місцевого самоврядування. Але треба розуміти, що 
наділення цього інституту посиленими повноваженнями натрап-
ляє на опір частини політичних сил та населення. За цих умов 
навряд чи значний агітаційний ефект матимуть заяви функціо-
нерів про те, що префекти не втручатимуться у справи органів 
місцевого самоврядування [12]. 

По-друге, посилення силової складової може бути ефективним 
лише у короткостроковій перспективі. Опертя на такі інструменти у 
стратегічній перспективі загрожує дестабілізацією. Натомість, як 
стверджує Конгрес місцевих та регіональних влад Європи, перед-
умовою децентралізації є довіра громадян до реформи та влади 
загалом [13]. Тому важливим є надання децентралізації та політиці 
укрупнення громад того смислового навантаження, яке створювало 
б підтримку реформі з боку соціальних груп. На нашу думку, 
такими заходами мають стати розвиток інфраструктури сільської 
місцевості, стимулювання обслуговуючих підгалузей, несільсько-
господарського бізнесу на селі, активізація політики зайнятості 
населення у сільській місцевості. Про те, що влада розуміє необхід-
ність цього, свідчить ухвалення Концепції розвитку сільських 
територій [14]. Проте експерти вважають, що якість розробки 
амортизуючих заходів та навіть концептуальне їх бачення владою 
перебуває на низькому рівні. На думку А. Ткачука, цьому доку-
менту властиві невідповідність фундаментальним актам, таким як 
Закон «Про засади державної регіональної політики», Стратегія 
регіональної політики тощо, внутрішні суперечності, невирішеність 
питання про шляхи розв’язання проблем, постановка нереальних 
показників виконання (наприклад, збільшення сільського насе-
лення) тощо [15]. 
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Підсумовуючи вищесказане, ми можемо зробити такі 
висновки: 

Децентралізація – не просто внесення змін до законів, 
перерозподіл повноважень між органами державної влади та 
місцевого самоврядування, це суспільний проект, який має 
ціннісні виміри. Для різних соціальних груп такі виміри можуть не 
збігатися.  

Використання теоретичних моделей неоінституціоналізму 
раціонального вибору щодо політики децентралізації вимагає 
з’ясування не лише детермінації інститутами дій політичних 
акторів, а й того, як на інтереси останніх впливають поза-
політичні чинники та, відповідно, як у цих інтересах актори 
можуть реформувати існуючі та створити нові інститути. 

Цінність для еліт політики децентралізації, зокрема, одного 
з центральних її елементів – політики об’єднання громад – 
полягає в її оцінці як засобу перерозподілу земельних ресурсів, 
які нині є найважливішим ресурсом модернізації. В цьому в 
принципі полягають й довгострокові інтереси багатьох інших 
соціальних груп.  

Водночас існують суперечності впливів децентралізації та 
укрупнення громад у коротко- та середньостроковій перспективі. 
Необхідні дії влади у напрямі розробки символічних смислів де-
централізації, які дали б змогу сформувати довіру до неї. Ухвалені 
акти не повною мірою сприяють цьому. 

За умов розбіжностей смислових вимірів децентраліза-
ційного проекту виникає спокуса нав’язування цінностей одних 
груп іншим, що здатне призвести до розколу. Тому з політики 
децентралізації слід усунути елементи, які ускладнюють діалог. 
Насамперед фактичну примусовість об’єднання громад. У цьому 
контексті позитивно слід оцінити доручення Прем’єр-міністра 
головам облдержадміністрацій розібратися з випадками примусо-
вості об’єднання [16]. Проблема в тому, наскільки це доручення 
виконане. Можливі зауваження, що відмова від примусовості 
поставить під питання саме об’єднання, некоректні. Прикладом 
може бути Франція, яка змогла перейти від політики приму-
совості об’єднання громад, що проводилась у 1960-х роках, до 
політики добровільності [17, c. 72]. Отже, слід посилити ті 
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елементи політики децентралізації, які здатні сприяти узгоджен-
ню її символічних смислів. У цьому контексті певний потенціал 
має політика децентралізації у гуманітарній сфері. 
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Юлія Половинчак 
 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО ПРОСТОРУ 
СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Стаття присвячена висвітленню специфіки дискурсу 

соціальних медіа та виявленню його основних характеристик. 
Розглянуто потенціал соціальних медіа як простору формування 
та функціонування колективних ідентичностей. Досліджуються 
ризики деструктивних впливів на комунікації в мережі Інтернет у 
перехідному суспільстві.  

Ключові слова: соціальні медіа, конфлікт, маніпулятивні 
впливи 
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Yuliia Polovynchak. Features of interactive space of social media 
in the context of manipulative technologies. The article represents 
actual problem of the discourse of public media and reveals its main 
features. It deals with the potential of social media as an area of 
establishing and operating in society and obtaining social consensus. 
The article researches the risks of destructive influence on the internet 
communication in the transitional society. 

Key words: social media, conflict, manipulative influences.  
 
Сьогодні важливою рисою, що істотно впливає як на процеси 

творення медіаконтенту та відповідного середовища, так і на 
особливості його сприйняття, є зростання залученості аудиторії в 
процес виробництва контенту та розвитку нових видів масових 
комунікацій. Активне впровадження новітніх технологій змінює 
медійні практики та стандарти спілкування і обміну інформацією, 
сприяє залученню до створення контенту користувачів, розши-
рюючи можливості співпраці і співтворчості. Користувач Мережі, 
виходячи в Інтернет, «знаходить там відображену культуру і само-
стійно вписується в той чи інший її сегмент» [1, с. 222]. Результа-
том стало виникнення феномену соціальних медіа, що об’єднують 
цифрові медіа та онлайнову комунікацію і характеризуються висо-
ким рівнем інтерактивності, тобто можливості не лише споживати, 
а і створювати чи змінювати контент з боку реципієнтів.  

Соціальні медіа охоплюють різні сервіси: соціальні мережі, 
призначені для забезпечення горизонтального спілкування заці-
кавлених у ньому абонентів, на зразок Facebook чи ВКонтакте; 
блогосферу як сукупність блогів – періодично оновлюваних веб-
сторінок із датованими записами і спільноту блогерів, які читають 
та коментують, посилаються один на одного, що призводить до 
створення нової субкультури; мікроблогінг як засіб оперативного 
спілкування, гібридну форму медіа, що поєднує властивості служ-
би миттєвих повідомлень, блогів, електронної пошти та соціальних 
мереж; відеохостинги, користувачі яких можуть додавати, про-
дивлятись і коментувати відеозаписи та інші сервіси Мережі. 

Зрозуміло, що далеко не весь користувацький контент є 
якісним, оригінальним, актуальним і суспільно корисним, швид-
ше навпаки, проте інформаційні технології, демократизуючи 
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процеси інфотворення, сприяють наповненню інформаційного 
простору новою (в тому числі, новою за якісними характерис-
тиками) інформацією. Одночасно із розвитком соціальних медіа 
відбувається наукове осмислення цього явища зусиллями як 
зарубіжних [3; 4; 5; 6; 10], так і вітчизняних дослідників [2; 7; 8; 9].  

Узагальнюючи і уточнюючи описані фахівцями конститутивні 
характеристики інтернет-комунікації, можна виділити ряд її визна-
чальних рис, що характеризують, відповідно, інформаційні ресур-
си, створені, акумульовані, поширювані в інтернет-середовищі.  

Представлення інформації в Мережі формує гіпертекстовий 
документ, що відрізняється від традиційних текстів нелінійністю, 
нескінченністю, незавершеністю, відкритістю, зняттям протистав-
лення «автор – читач», доступністю для необмеженої кількості 
авторів, співавторів, читачів і співчитачів, інтерактивно пов’язаних з 
допомогою мультимедійного середовища мережі Інтернет, що мо-
жуть в реальному просторі та часі формувати, передавати, прогля-
дати, продовжувати і змінювати, структурувати текст. Отже, дис-
курс соціальних медіа характеризується демократичністю, оскільки 
гіпертекст принципово відкритий доповненню й навіть вимагає від 
свого споживача активного співробітництва. Як зауважує  
В. Штанько, «екранна культура ґрунтується не на оповіданні, на 
якому базується практично вся традиційна письмова культура, а на 
діалозі, що переходить у полілог» [11, с. 137].  

Демократичність дискурсу соціальних медіа підтверджується 
доступністю інформації в інтернет-середовищі – йдеться про ши-
роке трансляційне покриття аж до необмеженої кількості учасни-
ків, досяжність інформації з будь-якої точки зв’язку. Доступність 
пов’язана не тільки з технічними параметрами, а й з феноменом 
нової соціальної організації: учасники інтернет-комунікації не роз-
ділені відстанями, політичними кордонами чи мовними бар’єрами. 
З огляду на це цілком виправданим видається визначення мере-
жевого простору як «віртуальної агори та експериментального 
комунікативного майданчика XXI століття» [12, с.47.].  

Таким чином, дискурс соціальних медіа передбачає діало-
гічність і полілогічність, постійний і повноцінний зворотний 
зв’язок, реалізований у нових комунікативних форматах. В 
результаті інтернет-комунікація інтенсифікує міжособистісні 
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відносини, що виявляється у соціалізації та консолідації як 
окремих індивідів, так груп і співтовариств у цілому і сприяє 
реалізації інтеграційної функції соціальних медіа – формування 
колективної ідентичності через об’єднання авторів за життєви-
ми позиціями й інтересами, цим самим перетворюючи соціальні 
медіа у «простір соціальної взаємодії», що сприяє формуванню 
громадянського суспільства [13, с. 98].  

Поряд з цим соціальні медіа сприяють комунікації влади з 
громадянським суспільством у форматі «тут і зараз». Успіх такого 
діалогу забезпечується його неформальністю – розмитістю кор-
донів між особистим і публічним; демократичністю – можливістю 
включення в комунікацію будь-якого користувача Інтернету та 
оперативністю.  

Важливим аспектом видається і така риса інтернет-кому-
нікації, як анонімність – дистантність у разі бажання забезпечує 
можливість учасникам спілкування надавати про себе відомості в 
обмеженому чи неповному форматі або ж такі, що не відповідають 
дійсності. Водночас під анонімністю опублікованої інформації 
розумітимемо принципову неможливість перевірити достовірність 
інформації про співрозмовника чи повноту інформації про нього.  

Анонімність важлива не лише в контексті розвитку громадян-
ської журналістики в умовах недемократичних суспільств і політич-
них переслідувань. Анонімність також зумовлює психологічний 
комфорт комунікантів, створює статусну рівноправність у віртуаль-
ному світі, дає більше творчої свободи, а також сильно скорочує 
соціальну дистанцію, порівняно із традиційним спілкуванням, 
таким чином – сприяє безпрецедентному об’єднанню учасників 
інтернет-дискурсу в глобальне співтовариство. Отже, свобода само-
вираження в інтернет-дискурсі формує ще одну його рису – 
креативність, яку можна розглядати і як наслідок добровільності 
контактів, вимушений захід, коли автор повідомлення або тексту 
намагається привернути увагу співрозмовника і компенсувати 
відсутність невербальної інформації.  

Своєрідність протікання процесів міжособистісного спри-
йняття в Інтернеті призводить до того, що територіальна 
доступність і фізична привабливість втрачають своє регулююче 
значення, а спілкування будується завдяки подібності установок, 
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переконань і цінностей. Основними категоріями соціальної мере-
жі є довіра, думка, вплив та репутація [14, с. 92]. Саме тому для 
інтернет-дискурсу, і особливо для дискурсу соціальних медіа, 
характерний істотний вплив лідерів думки – учасників, інфор-
мація від яких сприймається, транслюється і використовується 
значною аудиторією. Ці явища є важливими, оскільки комуні-
каційний та мотиваційний потенціал соціальних медіа також 
зумовлює функцію організації прямої громадянської дії. 

При цьому у дискурсі соціальних медіа практично не існує 
«авторитетів на високих п’єдесталах», «зірки» – медійні чи 
політичні, перебувають «на відстані одного кліка». Монологічна 
форма комунікації, коли немає змоги вступити в дискусію, висло-
вити свою думку або хоча б «лайкнути», учасників цього дискурсу 
не цікавить. Завоювати її можна, лише зафрендившись із нею [15]. 

Характерна для учасників дискурсу соціальних медіа скептич-
ність у ставленні до авторитетів парадоксальним чином поєдну-
ється із відкритістю для впливів стереотипів та маніпуляцій – виду 
психологічного впливу, використання якого призводить до прихо-
ваного збудження у реципієнта намірів, що не збігаються з його 
актуальними бажаннями [16, с. 59].  

Сприйняття інформації, що поширюється у соціальних медіа, 
досить часто хибує некритичністю. З одного боку, це зумовлено 
різким зростанням потоків інформації і швидкості зміни 
повідомлень: вони або сприймаються відразу, або виявляються 
«похованими» під новою інформацією. Не випадково в англійській 
мові для позначення процесу пошуку інформації в мережі Інтернет 
використовується термін to surf – «серфінгувати», перелітати по 
гребенях з хвилі на хвилю. На сучасному інформаційному етапі 
розвитку здатність швидко знаходити, осмислювати, оцінювати і 
використовувати інформацію з усіма її зв’язками в глобальній 
інформаційній системі передається прямим значенням дієслова 
«перелітати з одного веб-сайту на інший» [17, с.120]. Водночас 
таким чином передається і конотація поверховості, неглибокого 
пізнання, «хапання вершків», яскравого і привабливого, на проти-
вагу вдумливому рефлексуванню чи аналізу.  

На ґрунтовний аналіз у реципієнтів часто не вистачає не лише 
часу, а і навичок. Остання обставина пов’язана з такою рисою 



0  

 188 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

інтернет-комунікації, як доступність – інтелектуальна (зрозумі-
лість), комерційна, фізична. Читач може отримати пояснення будь-
якого факту на будь-якому рівні складності – від енциклопедичних 
словників до форумів, де користувачі пояснюють один одному 
будь-які поняття, або картинок і карикатур, відеороликів на ту 
саму тему. Це, разом зі зростанням масивів інформації, змінює 
культуру споживання меседжів, значно скорочуючи прийнятний 
обсяг тексту, як наслідок більшість онлайн-аудиторії надає пере-
вагу коротким повідомленням та візуальній інформації.  

Водночас, вплив стереотипів і установок посилює пошире-
ність стратегії добудовування комунікативної ситуації або образу 
партнера з огляду на вищезгадані елементи анонімності та відсут-
ність невербального спілкування, що потенційно може підви-
щити рівень маніпулятивності комунікативного процесу в цілому 
[18, с.41–43].  

Потенціал маніпулятивності дискурсу соціальних медіа 
зумовлений, серед іншого, його високою експресивністю. Ця риса 
пов’язана, з одного боку, із індивідуалізованістю соціальних медіа, 
що покликані дати можливість користувачам створити власне 
представництво у віртуальній реальності, стати комунікатором для 
певної аудиторії, а також задовольнити свої потреби у самореалі-
зації та самовираженні, отже, характеризуються принциповою 
суб’єктивністю подачі матеріалів та персоналізацією за рахунок 
формування в текстах особистісної позиції автора. З іншого боку, 
відкритість для впливів значним чином визначається візуальністю 
і навіть видовищністю соціальних медіа. Мультимедійність мере-
жевих інформаційних ресурсів, що забезпечується новітніми 
технологіями багатоканальної передачі інформації, під час якої 
поєднуються різні знакові системи, дозволяє об’єднати у веб-
документі графіку, текст, відео, аудіо, фотографію, анімацію, 
звукові ефекти, звуковий супровід і т.д., що розширює параметри 
тексту, змінює співвідношення статики і динаміки – від перегляду 
«усім світом» масових заходів: спортивних, культурних, політич-
них подій – до бойових дій, що їх сьогодні можна спостерігати у, 
по суті, прямому ефірі. Таким чином формується досвід спільного 
переживання, сильні емоційні зв’язки між реципієнтами та 
завищений рівень експресивності інтернет-комунікації в принципі. 
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Водночас фахівці у сфері масових комунікацій за результа-
тами аналізу читання, коментування і посилань на публікації у 
соціальних медіа стверджують, що формування інформаційного 
середовища кожного учасника визначається феноменом его-
кастингу, коли людина свідомо чи несвідомо добирає саме ті 
джерела інформації (людей, медіа), які поділяють або пропагують 
близькі та комфортні для неї цінності або погляди. Таким чином, 
утворюються своєрідні захисні кокони, «камери відлуння», в яких 
користувачі самостійно групуються в невеликі колективи зі 
схожими поглядами, що уможливлює перебування людини в зоні 
інформаційного та емоційного комфорту. Фактично люди, які 
дотримуються певної політичної точки зору, читають матеріали, 
що лише підкріплюють їхню віру та ідеї [15; 19]. Так, у амери-
канській блогосфері дослідники виділяють чітко означені кластери 
блогерів, зосереджених на обговоренні політичних питань з певної 
політичної точки зору, які посилаються на ідеологічно дружні ЗМІ, 
а також на блогерів з тими самими політичними переконаннями, 
причому не посилаються на безпосередньо опонентів навіть для 
того, щоб вступити в прямі дискусії [20]. Дослідження ідеологічної 
гомофілії серед американських політичних блогерів виявили, що 
тільки близько 10-15% всіх посилань у постах серед американ-
ських політичних блогерів перетнули «політичний кордон» [21]. 
Аналогічні дослідження щодо українських соціальних медіа поки 
відсутні, проте емпіричні спостереження підтверджують відпо-
відні тенденції, наслідком яких є ситуація, коли внаслідок фільтра-
ції новин та інформації, що не відповідає вже існуючим поглядам, 
думки в суспільстві поляризуються. Пробити такий інформаційний 
захисний егокастинг мають змогу лише медіа з високим рівнем 
персоналізації та адаптивності або ж сильний чи неодноразовий 
«зрив шаблону» – коли реалії життя різко контрастують із 
картиною, створюваною в групі.  

Дискурс соціальних медіа через свою специфіку має і інші 
дисфункції [22]. По-перше, відбувається збільшення розриву між 
активними та пасивними індивідами через нерівномірність дос-
тупу до інформаційних технологій. По-друге, індивідуалістичний 
характер цифрових технологій може бути небезпечним для грома-
дянського суспільства через можливе ослаблення і розмивання 
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колективних дій та зв’язків усередині реальної спільноти, декла-
ративно-віртуальну участь у громадському житті тощо. По-третє, 
непрофесійний характер масових комунікацій у соціальних медіа 
може призводити до профанації обговорюваних проблем, як 
умисної, так і неумисної, наслідком чого є викривлення інформації 
та некоректне формування громадської думки.  

Передумови для посилення девіантної комунікативної пове-
дінки створює і анонімність та дистантність спілкування в Мережі: 
свобода вільно висловлювати думки без страху перед наслідками 
супроводжується зниженням до мінімуму відповідальності за 
поведінку, що призводить до поширення деструктивних моделей 
комунікації. Такими моделями, характерними для дискурсу со-
ціальних медіа, що використовуються як приватними особами, так 
і професіоналами, є засмічування, створення надмірних інформа-
ційних шумів – відомі в Мережі як «спам» чи «флуд»; 
провокації та дискредитація, для яких учасники інтернет-дискурсу 
використовують терміни «тролінг» і «флейм»; відверта 
агресія: віртуальній комунікації може бути притаманне психо-

                                                 
 Спам (англ. spam) –  масова розсилка інформації особам, які не виявляли 

бажання її отримувати. 
 Флуд (англ. flood – повінь) – розміщення однотипної інформації, 

повторюваних фраз, символів, букв, слів, однакових графічних файлів або просто 
повторюваних коротких повідомлень на різних гілках одного форуму, різних 
форумах, чатах і блогах. 

 Тролінг – розміщення в Інтернеті (на форумах, в дискусійних групах, у вікі-
проектах, блогах тощо) брутальних або провокаційних повідомлень, образ на адресу 
учасників обговорення. Термін «тролінг» походить зі сленгу учасників віртуальних 
спільнот і не має прямого відношення до сфери наукового дискурсу. У дослівному 
перекладі англ. «trolling» означає «рибалити на блешню».  Очевидно, слово набуло 
популярності через етимологічний зв’язок із назвою потворних і неприємних героїв 
скандинавського фольклору. Слово «тролінг» може характеризувати одне конкретне 
повідомлення або розміщення таких повідомлень загалом. Поняття «тролінг» також 
використовується, щоб описати діяльність тролів взагалі. 

 Флейм (від англ. flame – вогонь, полум’я) – «суперечка заради суперечки», 
обмін повідомленнями у мережевому спілкуванні (наприклад, інтернет-форуми, чати 
та ін), що являє собою словесну війну, що нерідко втрачає зв’язок із приводом до 
дискусії та набуває відверто деструктивного характеру з використанням образ, іронії 
чи глузування. Користувачі навмисно вживають грубих, вульгарних, стилістично 
знижених слів і висловів, щоб принизити опонента, сформувати сприйняття об’єкта 
як підозрілого та небажаного, який викликає ворожість і навіть ненависть. 
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логічне насильство – залякування, негативна оцінна лексика, що 
викликає в опонента образу, зачіпає самолюбство, гідність та 
честь. Дезінформація як умисне поширення викривлених та 
усвідомлено хибних тверджень задля досягнення певної переваги 
становить небезпеку перетворення соціальних медіа на простір 
інформаційних війн та втягнення в них аудиторії. Водночас цей 
простір може бути плацдармом для випробувань нових технологій 
впливу, зокрема, рекламних та політичних [23]. При цьому слід 
визнати, що підвищена маніпулятивність є, швидше, не визначаль-
ною характеристикою інтернет-дискурсу, а рисою мас-медійного 
дискурсу сьогодення загалом. З тим лише уточненням, що 
Інтернет надає додаткові технологічні, та, внаслідок описаних 
вище специфічних рис дискурсу соціальних медіа, психологічні 
можливості для маніпуляцій.  

Отже, стрімка інформатизація всіх сфер людського життя на-
прикінці ХХ – початку ХХІ століття сприяла не тільки створенню і 
розвитку інноваційних способів подання, зберігання і пошуку 
інформації, а й формуванню нового унікального соціокультурного 
та лінгвістичного середовища і реальності, що активно формується з 
розвитком мережі Інтернет. Характерна для них оперативність, 
полілогічність, персоналізованість і відсутність обмежень дає 
соціальним медіа істотні переваги та робить їх водночас полем 
застосування маніпулятивних технологій. Разом з тим, недостатньо 
оціненими сьогодні залишаються адаптивні можливості соціальних 
медіа, пов’язані зі здатністю поєднувати комунікацію і автокомуні-
кацію, що принципово змінює психологічні умови для користувача 
як особистості [24, с.26]. Ця особливість, поєднана із полілогічністю 
дискурсу соціальних медіа, дозволяє висувати припущення про 
принципову здатність його учасників до саморефлексії, вироблення 
свого роду «інформаційного імунітету» як способу подолання 
дисфункцій та протидії маніпулятивним технологіям.  

 
_______________________________ 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ: 
ВИТОКИ, СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 
Проаналізовано витоки теорії модернізації, етапи її 

становлення, сучасний стан та виклики, етнополітичні аспекти 
трансформаційних процесів.  

Ключові слова: модернізація, постмодернізація, глобалізація, 
трансформація, соціокультурні зміни, етнополітичні аспекти. 

Polischuk Yu. M. Modernization as a theoretical concept: 
origins, development, present challenges. 

This article analyzes the origins of modernization theory, the 
stages of its formation, current status and challenges, ethno-political 
aspects of transformation processes. 

Key words: modernization, postmodernization, globalization, 
transformation, socio-cultural changes, ethno-political aspects. 

 
Національно-державне відродження України, укорінення в ній 

демократичних цінностей відбуваються у досить складних і 
суперечливих умовах, що зумовлено неусталеністю (револю-
ційністю) багатьох соціально-економічних і суспільно-політичних 
процесів, започаткованих у 1990-х роках. Як наслідок, до цього 
часу не з’ясованими залишаються світоглядні, ціннісні коорди-
нати-регулятори людської поведінки і навіть взаємин між людьми. 
Це дуже сильно впливає як на економічну, так і соціокультурну 
ситуацію в Україні. Для розуміння цих процесів надзвичайно 
цінним є досвід інших країн, які пройшли таким шляхом, набутки 
їхніх і західних науковців, які на різних етапах розвитку сучасного 
світу намагалися розробити теоретичні моделі переходу країн до 
нових політичних, економічних і соціокультурних стандартів. У 
сучасному суспільствознавстві найбільшою популярністю кори-
стується теорія модернізації. Потрібно зазначити, що її осмислен-
ню в Україні та інших пострадянських країнах приділялася певна 
увага. При цьому основна увага приділялася, поряд з політичними 
її аспектами, ще й економічним [1; 2; 3], соціологічним [4], 
філософським [5] та історичним [6; 7] аспектам. Проте питання 
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місця і ролі соціокультурного й етнічного фактора в структурі 
теорії модернізації досліджувалося недостатньо. Враховуючи це, 
автор поставив перед собою завдання дослідити це питання на 
різних етапах розвитку теорії модернізації. 

На думку дослідників, «модернізація утворилася як парадигма 
прогресивних змін індустріального суспільства і стала синонімом 
змін при аналізі різних історичних періодів» [5, с. 15]. Такий підхід 
дає підстави вважати, що основи вивчення цього явища заклали такі 
класики соціальної філософії, як О. Конт, Е. Дюркгейм, Г. Спенсер, К 
Маркс, які, хоч спеціально і не використовували термін «модерні-
зація», багато зробили для розкриття сутності процесу модернізації. 
Зокрема, Г. Спенсер у своїх працях виклав основи теорії прогресу, 
стержнем якої було твердження, що «прогрес не випадковість, а 
необхідність» [8]. Вагому роль у формуванні підвалин теорії модер-
нізації відіграли праці В. Парето, А. Тойнбі, О. Шпенглера та ін. 
Справжнім проривом стали ідеї класиків соціологічної і політичної 
думки Ф.Тьонніса, М. Вебера і Т. Парсонса щодо кардинальної зміни 
соціально-політичних цінностей суспільства (що є близьким до 
сучасного поняття модернізації), котрі передбачають вільне від 
державної регламентації утвердження різноманітних форм господа-
рювання. Особливий інтерес викликають погляди М. Вебера, який, 
ґрунтовно досліджуючи процес переходу суспільства від «традицій-
ного до сучасного», підкреслював важливість культурних впливів на 
генезис капіталістичних форм господарювання. Особливо рельєфно 
це виявилося в його роботі «Протестантська етика і дух капіталізму», 
яка була опублікована у 1905 р. [9].  

На початку ХХ ст. серед філософів, соціологів, істориків 
поширюються концепції, які починають враховувати вплив 
культурних і ментальних трансформацій на суспільство. Вони 
базувалися на точці зору, що процес модернізації в її західному 
варіанті розпочинається із трансформації тих чи інших форм 
суспільної свідомості та культури. Такі підходи, зокрема, 
відстоював Ч. Кулі у праці «Соціальний прогрес» (1918 р.) та  
Г. Зімель – «Конфлікт сучасної культури» (1918 р.). Дещо пізніше 
до цих проблем звернувся російсько-американський соціолог  
П. Сорокін. Cаме він увів у наукове середовище такі терміни, як 
«соціокультурна система», «соціокультурна динаміка», «соціо-
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культурні зміни» тощо. Свій підхід до вивчення соціуму як 
складного соціокультурного комплексу він назвав «інтегральною 
соціологією». В його основі лежала ідея інтегралізму, відповідно 
до якої знання будуть розвиватися у бік створення узагальнюючої 
теорії структури і динаміки різних соціокультурних систем, а 
суперечлива різноманітність реально існуючих соціокультурних 
систем у перспективі буде трансформуватися в певний інте-
гральний соціокультурний лад [10].  

Зміни, що відбувалися у світі після закінчення Другої світової 
війни, поставили перед науковцями низку нових запитань. Одним 
з головних було питання, якими шляхами піде розвиток людства. 
Крім того, Західний світ, і не тільки, вимагав нової парадигми 
історичного розвитку, відмінної від тих, що були популярні між І і 
ІІ Світовими війнами (концепції кризи і занепаду Західного світу, 
пропагованої О. Шпенглером, А. Тойнбі, К. Ясперсом). Необхідна 
була альтернатива, яка змогла б перебороти соціальний песимізм, 
дати оптимістичне бачення майбутнього не лише в теоретичному, 
а й у практичному сенсі. Під впливом цих викликів з’явилася 
модернізаційна парадигма. Вона була сформульована в середині 
XX ст. в умовах розпаду європейских колоніальних імперій і появи 
значної кількості «молодих націй» в Азії, Африці та Латинскій 
Америці. Перед ними постала проблема вибору шляхів подальшо-
го розвитку. В цих умовах з’явилася, власне, програма модерні-
зації (прискореного переходу від традиційності до сучасності). 
Вона була запропонована вченими і політиками США та Західної 
Європи країнам «третього світу» як альтернатива комуністичній 
орієнтації [6]. Найвідомішими фундаторами цього напрямку 
вважають Т. Парсонса і Е. Шілза [11], які, інтерпретуючи погляди 
М. Вебера щодо універсальності капіталізму, доводили, що у світі 
є «традиційні країни» зі сталою віками ієрархією рангів і статусів. 
І є більш динамічні демократичні країни. Традиціоналізм пере-
шкоджає економічним і соціальним змінам, а демократичний лад 
сприяє прогресу. Тому «традиційні країни» відстають у своєму 
розвитку, вони залишилися в минулому. А демократичні розвинуті 
країни визначають обличчя сучасності. Тому місієя США та інших 
розвинутих країн полягає в тому, щоб привести відсталі «тради-
ційні країни» в сучасність [12].  
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Саме поняття «модернізація» має багато визначень. Знаний 
американський соціолог Нейл Смелзер описує модернізацію як 
комплексний, багатовимірний здвиг, що охоплює шість життєво 
важливих сфер – економіку, освіту, політику, сімейно-шлюб-
ні стосунки, релігію і соціальну стратифікацію) [13]. На думку  
Д. Лернера, модернізація – це своєрідне ментальне зрушення, 
досягнення особливого стану розуму, який характеризується 
вірою у прогрес, схильністю до економічного зростання, готов-
ністю адаптуватися до змін [14]. Більш розлого подає тлумачення 
модернізації відомий польський соціолог П. Штомпка, який 
виділяє три значення цього поняття: 1) модернізація – синонім 
усіх прогресивних соціально-економічних змін, коли суспільство 
рухається уперед; 2) поняття «модернізації» тотожне поняттю 
«сучасність» і означає комплекс соціальних, політичних, еконо-
мічних, культурних і інтелектуальних трансформацій, які відбу-
валися на Заході з ХVІ століття і досягли свого апогею в ХІХ – 
ХХ століттях. Сюди належать процеси індустріалізації, урба-
нізації, раціоналізації, бюрократизації, домінуючого впливу 
капіталізму, поширення індивідуалізму і мотивацій успіху, 
утвердження розуму та науки; 3) термін «модернізація» 
cтосується відсталих або слаборозвинутих суспільств і описує 
їхні зусилля, спрямовані на те, щоб «догнати» провідні, найбільш 
розвинуті країни, які існують з ними в одному історичному часі, 
в рамках єдиного глобального суспільства [15, с. 10]. В 
узагальненому вигляді модернізація визначається як перехід від 
традиційного суспільства до сучасного, яке, на думку російського 
філософа В. Федотової, кардинально відрізняється від тради-
ційного переважанням інновацій над традицією, світським 
характером соціального життя, поступальним (нециклічним) 
розвитком, переважною орієнтацією на інструментальні цінності, 
індустріальний характер, масову освіту, активний дійовий 
психологічний склад тощо [16].  

Протягом другої половини ХХ ст. в межах модернізаційної 
перспективи був накопичений значний теоретико-методологічний й 
емпіричний досвід вивчення різних аспектів переходу від 
«традиційного» до сучасного «індустріального» суспільства. Адже 
запропоновані Т. Парсонсом і Е. Шілзом підходи зацікавили не 
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лише наукові, а й політичні та ділові кола США і Західної Європи. 
Значного поширення теорія модернізації набула наприкінці 1950-х – 
1960-х рр., коли були опубліковані праці Д. Лернера, Н. Смелзера, 
М. Леві, Д. Аптера, [14; 17; 18, 19]. Вони доводили, що соціальні й 
економічні зміни є однолінійними. Тому менш розвинуті країни 
повинні пройти такий самий шлях, як і більш розвинуті. При цьому 
вони стверджували, що зміни безповоротні та неминучі. Вони 
ведуть процес розвитку до певного фіналу – модернізації. На їхню 
думку, зміни мають відбуватися поступово, мати накопичувальний і 
мирний характер. Вони також доводили, що стадії трансформації 
повинні відбуватися послідовно і жодна з них не може бути 
пропущена. І на сам кінець вони звеличували прогрес і вірили, що 
модернізація принесе загальне покращення соціального життя та 
умов людського існування. Ці роботи фактично заклали основи 
класичної теорії модернізації. 

Проте всередині 1960-х рр. науковці помітили, що реальне 
життя не зовсім вписується в канони класичної теорії модернізації. 
Так, у 1964 р. ізраїльський соціолог Ш. Айзенштадт написав про 
те, що західноєвропейська і американська модель капіталізму 
мають суттєві відмінності. Тому європейська сучасність не зовсім 
така, як американська. І точно так, як Захід створив для себе 
«західну сучасність», так й ісламський світ створює для себе 
«ісламську сучасність». Фактично Ш. Айзенштадт запропонував 
ідею «багатоманітності модернів» [20].  

Наступного удару по класичній теорії модернізації завдали 
латино-американісти – Р. Пребиш, А. + 

Гундер Франк, Т. Дус Сантус, Р. Ставенхаген, Е. Торрес Рівас 
та ін. У своїх публікаціях вони стверджували, що теорія модер-
нізації неспроможна вивести країни «третього світу», зокрема, 
Латинської Америки, з відсталості. Головну причину цього вони 
бачили в залежності латиноамериканської економіки від економіки 
США і робили висновок, що економічно й інтелектуально залежні 
країни в принципі не можуть стати передовими державами. Так 
з’явилася теорії залежності або залежного розвитку (сформульована 
у 1960-х рр.) [21; 22].  

Активна деколонізація і глобальні зміни у світі в 1960 – 
1970 рр. змусили вчених акцентувати свою увагу не лише на 
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політичних, а й соціально-економічних і, навіть, етнополітич-
них аспектах цих змін. Деякі з них для пояснення ситуацій і 
тенденцій розвитку не лише країн, що розвивалися, а й 
соціалістичних і розвинутих капіталістичних почали використо-
вувати поняття «внутрішній колоніалізм» [23]. Зокрема,  
М. Гектер застосував аспекти аналізу світової системи для 
обгрунтування того, що внутрішній колоніалізм припускає під-
порядкування периферійних культурних груп групами центру 
через нерівномірну індустріалізацію територій. Тобто ті, хто 
мешкає в найбільш передових регіонах, досягають панування 
над тими, хто мешкає в менш розвинених, що може привести до 
виникнення національних рухів [24]. 

Зміни, що намітилися у світі у 1970-ті рр. (певне зближення 
між США і СРСР, «розрядка») також вплинули на погляди науков-
ців щодо проблем світового розвитку. К. Керрі, С. Гантінгтон,  
У. Ростоу запропонували нові підходи, згідно з якими всередині 
«першого» (модернізованого) і «другого» (не модернізованого) 
світів відбуваються зміни, що приводять до поступового стирання 
відмінностей між їхнім соціально-економічним і політичним 
устроєм. Цим було закладено підвалини теорії конвергенції [3]. 
Критика теорії модернізації ще більше посилилася. Перш за все 
вказувалося на нелінійність і багатовимірність історичного 
розвитку країн, залежно від їхніх стартових позицій, і проблем, з 
якими вони стикаються на цьому шляху.  

Критики також вказували на помилковість протиставлення 
«традиції і сучасності». Зокрема, С. Гантінгтон стверджував, що 
«не лише сучасні суспільства містять у собі багато традиційних 
елементів, а й традиційні суспільства, в свою чергу, досить часто 
мають риси, які зазвичай притаманні сучасним. Крім того, 
модернізація спроможна посилювати традицію» [25, с. 76].  
Е. Дюркгейм, розвиваючи цю думку, писав, що «домінуючою 
рисою сучасних суспільств є не схожість, а відмінність, так що 
модернізація не може розглядатися як єдина і кінцева стадія 
еволюції усіх суспільств» [26, с. 422]. Таким чином, фактичний 
стан речей змусив науковців поставити під сумнів і точну послі-
довність стадій модернізації» [26, с. 38].  
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Кардинальні зміни, що відбулися у світі у другій половині 
1980-х рр., які привели до краху соціалістичної системи, розвалу 
СРСР тощо, вимагали від науковців нових підходів до пояснення 
трансформаційних процесів. Тепер уже теорія конвергенції вияви-
лася під вогнем критики, оскільки катастрофічний кінець соціа-
лізму нею не передбачався. Крім того, ісламська протидія західним 
цінностям, що набула екстремістських форм, підштовхувала 
західний науковий світ до пошуку більш переконливих доказів 
необхідності країнам «третього світу» рухатися «західним шляхом 
розвитку». Все це сприяло відновленню інтересу до теорії модер-
нізації, яка, як з’ясувалося, може бути корисною для розуміння 
цих історичних процесів. Результатом цього стала поява і 
становлення «теорії неомодернізації» (Е. Тірік’ян), «теорії пост-
модернізації» (Дж. Александер) і «теорії екологічної модернізації» 
(Е. Гіденс, У. Бек). Прихильники нових підходів, переглядаючи 
класичні підходи теорії модернізації, врахували досвід пост-
комуністичних країн і країн «третього світу», стартові позиції яких 
значно різнилися й тому вимагали різних підходів. Так, якщо 
постколоніальні країни зазвичай були «традиційними, досучасни-
ми», то в СРСР і соціалістичних країнах Східної Європи правлячі 
кола під впливом протистояння із Західним світом змушені були 
проводити модернізаційні перетворення «зверху», і в першу чергу 
вони стосувалися освіти, науки, техніки. Як наслідок, було ство-
рено неузгоджене, дисгармонійне, внутрішньосуперечливе сполу-
чення трьох компонентів: 1) сучасні риси в окремих сферах науки, 
освіти, техніки; 2) домодернізаційні характеристики в багатьх 
сферах суспільно-політичного життя, культурі; 3) імітація сучасної 
західної дійсності [2, с. 221]. 

Реалії підштовхували науковців до пошуку нових підходів, 
які були зорієнтовані на врахування соціокультурних факторів, 
поступове подолання євроцентризму, вестернізації, визнання як 
самостійних незахідних цивілізацій і врахування самобутньої 
культури окремих соціумів. Як результат, учені починають все 
більше уваги приділяти впливу на трансформаційні процеси 
соціокультурних факторів. Зокрема, було запропоновано кон-
цепцію «модернізації в обхід модерніті» – модернізації зі збере-
женням національної культури, без жорсткого нав’язування 
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суспільству західних цінностей (Ш. Айзенштадт, А. Абдель-
Малек, А. Турен) [6]. Так, А. Турен вважав, що доля світу 
залежить від того, чи буде наведено міст між «Розумом і 
культурами», сучасністю і національно-культурною ідентич-
ністю, між розвитком як універсальною метою і культурою як 
ціннісним вибором, економічним розвитком і соціальними 
перетвореннями [27]. Більш конкретно суть нової парадигми 
модернізації виклав Ш. Айзенштадт: по-перше, визнавалася 
значущість соціокультурних типів, що склалися як основа 
стійкості та самостійності суспільства; по-друге, робився акцент 
на стійкості ціннісно-смислових чинників у регуляції як полі-
тичного, так і господарського життя; по-третє, визнавалася 
більша варіативність інституціональних, символічних та ідеоло-
гічних інтерпретацій, які різні суспільства і цивілізації дають 
поняттю модернізації [28].  

Потрібно зазначити, що питання соціокультурних змін пору-
шувалися багатьма суспільствознавцями. Так, досить цікавими є 
дослідження польського соціолога П. Штомпки, який запропо-
нував авторську концепцію соціальних змін, визначивши їх як 
соціально-історичний процес, де індивід, як соціальний актор, 
відіграє активну перетворюючу роль [15]. Це дозволило йому 
стати одним із фундаторів концепції соціокультурної травми, а йо-
го робота «Культурна травма і колективна ідентичність» (2004 р.) 
безпосередньо звернена на соціокультурні трансформації в пост-
комуністичних країнах [29]. 

Соціокультурну проблематику в модернізаційному ряді 
порушує американський соціолог і політолог Самуель Гантінгтон. 
Особливий інтерес у науковому світі викликала запропонована 
ним теорія етнокультурного «зіткнення цивілізацій». Уперше її 
положення були викладені в статті «Зіткнення націй?» опублікова-
ній у 1993 р. в журналі «Foreign Affairs», а в 1996 р. світ побачила 
розлога монографія з такою самою назвою [30]. Описуючи дина-
міку сучасних міжнародних відносин крізь призму конфліктів на 
цивілізаційній основі, С. Гантінгтон підкреслює роль культури в 
модернізації глобальної політики. Так, він вважає, що в сучасному 
світі «народи і країни зі схожими культурами об’єднуються, а 
народи і країни з різними культурами розпадаються на частини. 
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Об’єднання зі спільними ідеологічними установками, або… навко-
ло наддержав ідуть зі сцени, поступаючись місцем новим союзам, 
об’єднаним на основі спільної культури і цивілізації… і лінія 
розколу між цивілізаціями стає центральною лінією конфліктів у 
глобальній політиці» [30, с. 14 – 15].  

С. Гантінгтон також став автором теорії «хвиль демокра-
тизації», яка має безпосереднє відношення до розуміння соціо-
культурних трансформацій у демократичних (посттоталітарних) 
суспільствах. Зокрема, він доводив, що у перехідних суспільствах 
важливу роль відіграє «політична інституцілізація» (процес визна-
чення і закріплення соціальних норм, правил, статусів, приведення 
їх в систему, здатну задовольняти певні суспільні потреби) [31]. 

У 1990-х рр. позиції концепцій модернізації і постмодерні-
зації в науковому світі дещо похитнулися. Значної популярності 
набула концепція глобалізації. Її паростки з’явилися ще у другій 
половині 1970-х рр., коли американський соціолог І. Валерстайн 
запропонував теорію світосистемного аналізу, яка фактично 
поклала початок концепції глобалізації [32]. Саме ж поняття 
глобалізації стало широко використовуватися, в першу чергу 
соціологами, наприкінці 1980-х рр. При цьому під глобалізацією 
вони розуміли процес розширення взаємозв’язків і посилення 
взаємовпливів між різними віддаленими один від одного регіо-
нами світу. Він був досить складним і проявлявся в різних сферах 
суспільного життя (економічній, політичній, культурній). Якщо І. 
Валерстайн головним чином звертав увагу на економічні аспекти 
глобалізації, то британський соціолог Е. Гіденс – на політичні 
наслідки цього процесу [33].  

На зростання популярності концепції глобалізації наприкінці 
ХХ ст вказує проведений російським соціологом Д. Івановим 
аналіз доповідей, зроблених на ХІІІ і ХІV Світових соціологічних 
конгресах. Він свідчить, що кількість доповідей, в яких порушу-
валися проблеми глобалізації, в рази перевершила кількість 
доповідей з питань модернізації і постмодернізації [34, с. 4].  

 Наведений вище матеріал свідчить, що модернізаційна 
парадигма пройшла складний еволюційний шлях. Сучасні дослід-
ники виділяють кілька його етапів. Так, український дослідник  
В. Горбатенко виділяє три такі етапи. Перший датується другою 
половиною 1950-х – першою половиною 1960-х рр. Це етап 
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зародження і становлення теорії модернізації, вироблення на її 
основі конкретно-орієнтованих моделей соціально-економічного 
розвитку і, як результат, появи значної кількості модернізаційних 
досліджень у класичній версії. Другий (критичний) етап припадає 
на кінець 1960-х – 1980-ті рр. Головним трендом критиків 
концепції модернізації стала неспроможність її адептів пояснити 
розмаїття перехідних суспільств, притаманну їм динаміку 
розвитку. Все ж протягом усього періоду вона, по суті, залишалася 
домінуючою парадигмою для теоретиків трансформації сус-
пільства. Проте відбувався процес її подальшого розвитку, 
модифікації. Третій етап, на думку В. Горбатенка, розпочався 
наприкінці 1980-х і триває до сьогодні. Він характеризується чітко 
вираженою соціокультурною спрямованістю. Це виявляється у 
подоланні європоцентризму, вестернізації, визнанні як само-
стійних незахідних цивілізацій і врахуванні самобутньої культури 
окремих народів [35, с. 10 – 11].  

Потрібно зазначити, що не усі дослідники поділяють таку 
періодизацію. Так, К. Бужимська, дещо спрощуючи процес роз-
витку теорії модернізації, пропонує двочленну періодизацію: 
перший етап (середина 1950-х – середина 1980-х рр.) – заро-
дження становлення, критика та переоцінка основних положень 
і занепад класичної теорії модернізації; другий (середина  
1980-х рр. – до теперішнього часу) – відродження теорії модер-
нізації, виникнення теорій неомодернізації, постмодернізації, 
екологічної модернізації [2].  

 І. Побережников виділяє 1980-ті рр. як окремий етап розвитку 
теорії модернізації, характеризуючи його як посткритичний період 
відродження модернізаційних досліджень з елементами конверген-
ції шкіл модернізації, залежності та світосистемного аналізу [7]. 

Потрібно зазначити, що прихильники теорії модернізації 
тривалий час не звертали уваги на етнічний фактор. Вони 
вважали, що в процесі урбанізації, індустріалізації та підвищення 
рівня освіти етнічні відмінності будуть стиратися. Теоретичною 
основою цього підходу була популярна у США теорія «плавиль-
ного казана». Український дослідник М. Рябчук таку позицію 
називає «західним варіантом совєтської концепції зближення і 
злиття націй» [36, с. 15].  
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Потрібно зазначити, що в умовах краху соціалістичної системи 
і розвінчання комуністичної ідеології, коли низка східноєвро-
пейських і пострадянських країн стають на шлях різких політичних, 
економічних, соціокультурних перетворень, у Західному світі 
з’являється низка праць з питань трансформації постсоціалістичних 
країн. Зокрема, теоретичному осмисленню цих процесів посвятили 
себе Кейт Дардел (увів поняття «Blackmail State» – «шантажистська 
держава» як модель гібридного авторитаризму, який характерний 
для багатьох пострадянських країн) [37], Томас Карозерс [38], 
Ральф Дарендорф [39] та ін.  

Розглядаючи сутнісні зміни, що мали місце в регіоні 
Центрально-Східної Європи, західні дослідники почали звертати 
увагу на їхній етнополітичний контекст. Зокрема, відомий амери-
канський історик і політолог Р. Шпорлюк у своїх дослідженнях, 
опублікованих протягом кінця 1970-х – початку 2000-х рр., 
розкриваючи сутність модернізаційних процесів в СРСР, доходить 
висновку, що «виживання радянської імперії вимагало від її керів-
ництва демократизації політичного життя всередині країни, 
впровадження економічних і політичних реформ, іншими словами, 
модернізації… цим воно потрапляло у пастку історії: демокра-
тизація суспільного життя та реформи в інших сферах неухильно 
приводили до піднесення національних почуттів і відповідних 
політичних претензій тих націй, які були позбавленні реального 
права на самовизначення радянською системою» [40, с. 8]. Таким 
чином, констатуючи наявність певних модернізаційних процесів у 
СРСР, автор розглядає національне питання як «найважливіший 
фактор змін, рушій модернізації, як силу, що спричинила 
формування модерних націй» [41, с. 6]. Досить чітко він розкриває 
сутнісні основи політики Росії щодо сусідній народів, харак-
теризуючи її як «прагнення зберегти домодерні стандарти в 
модерному світі» [43, с. 7]. 

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

ЦІННОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 

«ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДІЙ ЛОКАЛЬНО!» 
 

У статті здійснено спробу філософської концептуалізації, 
соціологічної конкретизації та практичної реалізації проблеми 
формування громадянськості в сучасній Україні. На основі 
результатів всеукраїнських репрезентативних опитувань Інсти-
туту соціальної і політичної психології НАПН України висвіт-
лено окремі аспекти становлення та розвитку громадянського 
суспільства в Україні, зокрема, загальні тенденції, рушійні сили 
та мотивація до громадянської мобілізації та самоорганізації 
українських громадян.  

Ключові слова: громадянин, громадянське суспільство, 
громадянська освіта, громадянська компетентність, суспільно-
політична активність, протест. 

Olena Sushyi. Values and priorities of the civil education: «Think 
globally, act locally!» In this article philosophical concepts, sociological 
approaches and practical realization of citizenship of contemporary 
Ukraine has been made. Under national representative surveys the 
Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of 
Pedagogical Sciences of Ukraine some aspects of Ukrainian civil society 
are investigate, i.e. common tendencies, common roots and motivation of 
social mobilization and self organization of Ukrainian citizens. 

Key words: citizenship, civil society, civil education, civil 
competences, social and political activity, protest. 

 
Україна переживає чи не найскладніший момент у новітній 

історії свого існування як незалежної держави. Драматичні й 
буреломні події 2013–2014 років, виклики територіальній цілісності 
та національній безпеці 2014–2015 років, а також невизначеність 
перспективи стабілізації ситуації у найближчому майбутньому 
вимагають рішучих дій щодо захисту та зміцнення української 
державності. З огляду на це особливої значущості набуває питання 
загальнонаціональної консолідації України, утвердження та об’єд-
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нання навколо нових консолідуючих цінностей. Ці завдання не є 
новими для нашої країни, проте у сучасних реаліях вони набувають 
нової конотації, а іноді і нових значень. Так, на зміну національній 
ідеї як чинника національної консолідації нині приходить ідея гро-
мадянськості, яка спроможна збудити національну самосвідомість 
та громадянську активність для відстоювання національних 
інтересів і загальних цінностей, що зміцнять Українську державу, її 
цілісність. Як справедливо зазначив знаний український науковець і 
громадський діяч Богдан Гаврилишин, Україні потрібна не націо-
нальна ідея, а національна дія [3]. 

Попри те, що проблема громадянськості належить до тих 
проблем, які ніколи не втрачають своєї актуальності, особливо 
важливу роль вона починає відігравати саме у складні періоди 
розвитку суспільства і держави. Саме таку ситуацію нині й 
спостерігаємо в Україні. Цілком очевидно, в контексті названих 
вище загроз та викликів, що постали перед країною, виховання 
громадянськості має стати одним з пріоритетних напрямів 
державної політики, оскільки інститут громадянського виховання, 
на думку багатьох експертів, усе ще не асоціюється з широкою 
державною практикою громадянської освіти [9]. Розв’язання цієї 
проблеми, з одного боку, неможливе без чіткого розуміння, що ж 
таке громадянськість, у чому вона виявляється, як її розвинути? З 
іншого боку, важливо розуміти, що саме заважає чи не вистачає 
українцям для громадянського самовизначення, громадянської 
самоорганізації та громадянського самовиявлення?  

Пропонована стаття є спробою філософської концептуалізації, 
соціологічної конкретизації та практичної реалізації означеної 
проблеми. Отже, у першій частині буде визначено сутнісні основи 
та форми вияву феномену громадянськості; у другій – на основі 
результатів всеукраїнських репрезентативних опитувань Інституту 
соціальної і політичної психології НАПН України буде висвітлено 
окремі аспекти становлення та розвитку громадянського суспільства 
в Україні, зокрема, загальні тенденції, рушійні сили та мотивація до 
                                                 

 ІСПП НАПН України регулярно проводить масові опитування за 
всеукраїнською репрезентативною вибіркою, кількісний склад якої становить, як 
правило, понад 2000 респондентів. 
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громадянської мобілізації та самоорганізації українських громадян; 
зрештою, буде окреслено проблемні питання громадянського само-
визначення та самовиявлення українців і запропоновано рекомен-
дації щодо напрямів їх системного розв’язання. 

Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що ідея громадян-
ськості незримо існує з тих давніх часів, як з’явилися перші 
паростки державності, а людина стала на шлях усвідомлення своєї 
соціальної сутності. Пізнання цього феномену в філософській та 
політико-правовій думці відбувалося через осмислення проблем 
людини, суспільства і держави. Про феномен громадянськості 
активно міркували мислителі минулого: Платон, Аристотель, 
Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо, І.Кант, В.Гегель, 
А. де Токвіль та ін. Своєї практичної реалізації ідея грома-
дянськості набула в модерну епоху з появою національних держав 
і націй. На цей історичний момент – розгортання національних 
революцій та створення європейських національних держав – 
теоретична рефлексія феномену громадянськості пройшла шлях 
від визнання людини політичною істотою (Аристотель) до прого-
лошення всесвітнього громадянського стану (І.Кант), а категорія 
«громадянськість» стала невід’ємною складовою концептуального 
виміру та тезаурусу європейської версії громадянського суспіль-
ства – стану, в якому протягом останніх трьох століть еволюціо-
нувало західне суспільство.  

Зосередженість у концентрованому вигляді у концепті «грома-
дянськість» багатьох ідеалів дотепер залишає цей феномен у лоні 
наукового пізнання і розкриття громадянських сил суспільства. 
Генезис «простору громадянськості» як культурно та історично 
обумовленої форми самоорганізації визначається залежністю 
відносин у семантичному полі «особистість – суспільство – 
держава», що дає змогу моделювати громадянськість як складно-
структурований, багатофункціональний феномен у трьох ракурсах: 
антропологічному (громадянин), соціальному (громадянське 
суспільство) і політичному (демократична політична система). 
Відповідно, дослідження цього феномену представлено у таких 
парадигмах: політикоцентрична, домінантою якої є держава; соціо-
центрична, в основу якої покладено дослідження передусім струк-
тури та сутності громадянського суспільства; культурцентрична, в 
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якій пріоритет належить дослідженню людини, її інтересів, потреб 
і характеру відносин з державою [7].  

Осягнення сутності громадянськості як вищого ступеня гро-
мадянської зрілості особистості потребує її всебічного бачення – 
як цілісності у розвитку. Як засвідчує історичний досвід країн роз-
виненої демократії, виникнення громадянського стану відбувалося 
разом зі становленням таких політико-правових, соціально-
економічних та культурних умов, які зумовили появу наскрізної 
функціональної системи інтеграції інтересів людини, суспільства і 
держави, нині представленої на рівнях демократичної правової 
держави, громадянського суспільства, громадянської суб’єктності.  

Отже, визначаючи громадянськість іманентним станом люди-
ни, суспільства і держави, зважатимемо на те, що громадянськість, 
з одного боку, виступає якісною характеристикою різних видів 
діяльності соціальних спільнот, суть якої полягає в тому, що вона є 
мірою самореалізації людини як громадянина. З іншого боку – це 
інтегративний комплекс якостей особистості, що визначає її 
соціальну (громадянську) спрямованість. Зрештою, громадян-
ськість передбачає динамічний ціннісно-правовий зв’язок людей 
(спільнот) як громадян з певною державою, реалізований через 
їхнє ставлення до прав та обов’язків, закріплених у відповідних 
нормативних актах, а також у звичаях і традиціях. Таким чином, 
соціально-історичну та духовно ціннісну основу громадянськості 
становлять відносини у системі «громадянин – суспільство – 
держава», що зумовлюють генезис і розвиток цього феномену. А її 
формування як фундаментальної духовно-моральної якості, світо-
глядної і психологічної характеристики особистості [8] – є голов-
ним завданням і результатом громадянської освіти та виховання.  

Формування громадянськості особистості в Україні вже бага-
то років залишається досить гострою і актуальною проблемою. Її 
зміст, зазначає В.Вейсова, виходить з наявної суперечності між 
соціальною потребою в зрілій громадянськості членів україн-
ського суспільства та реальним рівнем її розвитку. Внаслідок 
занедбаності в останні два десятиліття громадянської освіти та 
виховання, стихійного характеру соціалізації молодого покоління 
та інших причин, громадянськість, як якість людей, не властива 
більшості з них. [2, с. 71.]. Цілком погоджуючись зі справедливим 
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зауваженням дослідниці, хочемо звернути увагу саме на «інші 
причини», які не лише стримують розвиток громадянської суб’єк-
тності, гальмують громадянську активність членів суспільства, але 
й заважають зміцнити державу, її цілісність. 

Глибинні процеси суспільно-трансформаційних змін та особли-
вості психосоціальної культури нашої країни багато в чому зумовили 
і характер, і динаміку змін у всіх сферах суспільних відносин. Не-
завершена фрагментована демократизація українського суспільства і 
держави породила подвійну інституційну систему та подвійність 
людської самосвідомості. З одного боку, «інституційна гіперповно-
цінність» (Є.Головаха, Н.Паніна) українського суспільства зросла зі 
згоди людей жити в такому інституційному просторі, де діють, і старі 
і нові інституції, які забезпечують своїм суперечливим співіснуван-
ням наявність усіх необхідних для соціальної інтеграції та стабіль-
ності атрибутів інституційності [4, с. 15]. З іншого – «психосоціальна 
інфляція» і структурна розмитість важливих сфер колективної 
психіки спричинила патопсихологічний стан, в якому, зокрема, 
Україна, за даними моніторину загальносистемних змін (Л.Бурлачук, 
Е.Афонін, О.Донченко), перебуває з 2006 року [1].  

Звідси походить існуюча суперечність між соціальною 
потребою в зрілої громадянськості членів українського суспільства 
та реальним рівнем її розвитку. Формуванню громадянської 
суб’єктності та громадянського суспільства, що вимагає розвитку 
механізму самоорганізації як кожної особистості, так і соціуму 
загалом, протистоїть двоїстість інституційного дизайну, який 
характеризується низькою сприйнятливістю до сучасних викликів, 
а також сталим тяжінням до скорочення потенціалу громадян-
ського суспільства, перекладанням управлінських видатків на 
населення. За таких умов суспільство, навіть прагнучи до страте-
гічних цілей, на практиці потрапляє в фазу розриву у своєму 
розвитку, коли його громадянський потенціал витісняється за межі 
впливу на прийняття суспільно-політичних рішень. Як наслідок – 
суспільна недовіра, розчарування і психологічна втома від політи-
канства трансформувалися в політичну пасивність, дистанціюван-
ня громадян, їх капсулювання в мікросередовищі сімейно-
родинних, дружніх відносин, що містять досить високий рівень 
довіри, соціально-психологічної та моральної підтримки.  
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Попри це, революційні події 2004 і 2013–2014 років стали 
своєрідним політичним рубіконом для України, які зробили якісно 
іншим Українське суспільство і громадян. Майдан-1 залишився в 
історії незалежної української держави символом пробудження 
політичної свідомості українців, часом народження громадянсько-
го суспільства. Майдан-2 продемонстрував тектонічні зрушення в 
мотиваційній спрямованості суспільної консолідації, адже 
балансуючи на межі суспільного розмежування та регіональної 
дезінтеграції, українці показали нечувані приклади громадянської 
самоорганізації, мобілізації та самовідданості. Осмисленню цих 
процесів присвячено чимало наукових праць, вони і надалі 
залишатимуться у полі зору науково-експертної спільноти. Але в 
контексті аналізу феномену громадянськості згадування цих подій 
зумовлено іншим фактом.  

Добре відомі незначні статистичні показники членства 
громадян в функціонуючих громадських об’єднаннях в Україні, 
які частково пояснюються давніми (пострадянськими) традиціями 
недовіри до будь-яких форм громадянської активності. Втім, 
результати постреволюційних опитувань громадської думки (як 
2005 р., так і 2014 р.) демонструють, так би мовити, «аномальний» 
сплеск показників, який віддзеркалив сплеск громадянської 
активності мас під час революцій та подальше неминуче зниження 
залученості населення у політичні акції. Такий сплеск можна 
пояснити через феномен так званого «зсунутого залучення» 
(shifting involvements).  

Поняттям «зсунутого залучення» в західній політичній думці 
позначають сучасні тенденції трансформації суспільної та громад-
ської активності, а власне те, що політична та суспільно-громадська 
активність сучасних громадян є епізодичною ситуативною і зорієн-
тованою на певну конкретну проблему. Саме проблема, кризова 
ситуація або важлива громадська ініціатива можуть виступити 
каталізаторами розгортання кампанії, громадянського руху або 
інших форм мобілізації громадянського суспільства на загально-
національному чи місцевому рівнях [11]. Проте, якщо в умовах 
сучасних розвинених демократій зниження показників членства 
громадян у політичних партіях, профспілках чи традиційних добро-
вільних об’єднаннях не є свідченням про втрату здатності громадян 
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до політичної мобілізації на національному чи місцевому рівнях у 
разі загрози суспільним інтересам, то спалахи громадянської 
активності в українців скоріше є наслідок «затребуваної безвиході». 

Зважаючи на це, для більш чіткого та об’єктивного висвіт-
лення стану громадсько-політичної залученості населення 
Україні звернемося до результатів всеукраїнського репрезента-
тивного опитування ІСПП НАПН України, проведеного у 
жовтні 2012 року [14], та зупинимося на тих аспектах, які 
висвітлюють соціально-психологічні особливості ставлення 
громадян до громадської активності та їх готовність долучитися 
до участі у суспільно-політичному житті. 

Передусім впадає у око вкрай низька оцінка українців власної 
спроможності вливати на ситуацію в країні. Так, переважна 
більшість українців (78,6%) не вважає, що мають особистий вплив 
на суспільні процеси, які відбуваються навколо них, і лише 10,8% 
опитаних мають протилежну думку. Свою неспроможність впли-
вати на суспільні процеси громадяни пояснюють тим, що для цього 
немає реальних механізмів (25,7%), такими питаннями мають 
займатися ті, хто на цьому розуміється (25,7%), це нікому не 
потрібно (26,2%). Ще 12,8% зазначають, що не відчувають у цьому 
потреби. Такий розподіл відповідей характерний для представників 
усіх вікових категорій кожного регіону України. Звернемо увагу на 
важливу, на наш погляд, закономірність: чим вища освіта, тим 
більша частка респондентів наголошує саме на відсутності реальних 
механізмів, ніж відсутності запиту на власну активність, а чим 
нижчий рівень освіти, тим більшою є частка респондентів, які 
виправдовують власну інертність відсутністю ефемерної потреби. 

Попри зневірення у власних силах більшості наших спів-
громадян, адже 65,3% погодилися з судженням «такі люди, як я, не 
мають можливості впливати на дії влади» і лише кожен п’ятий 
(19,1%) з опитаних з цим не згодний (вагаються з відповіддю 
15,5%), майже стільки ж (57,4%) погоджуються з тим, що «люди 
                                                 

 Масове опитування громадян було проведене ІСПП НАПН України 15 – 
22 жовтня 2012 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України 
віком від 18 років і старше. Опитування проводилося методом інтерв’ювання. 
Опитано 2007 респондентів у 210 населених пунктах, з яких 96 – міські, 114 – 
сільські. Похибка вибірки становить 2,8%. 



 

 215

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

повинні більше брати участь у політичному житті та поточних 
державних справах» (14,3% не згодні, 28,3% вагаються з 
відповіддю). Припустимо, що потенційній готовності долучитися 
до участі у суспільно-громадському житті, мабуть, заважає те, що 
половина (49,8%) респондентів не знає, що робити, аби їх голос 
був почутий, коли йдеться про важливі державні проблеми, і лише 
14,7% вважають навпаки (ще 35,5% вагаються з відповіддю). 

Закономірно, що за такої низької оцінки власної громадян-
ської компетенції та не розуміння механізмів, за допомогою яких 
можна реалізувати власну громадянську ініціативу, на той час 
участь у роботі громадських організацій брали лише 4,5% 
респондентів, ще 33,6% визнали, що не брали, але хотіли б брати в 
майбутньому, і більше половини (62%) опитаних заявили, що не 
беруть і не збираються брати у майбутньому. 

Проте на цьому тлі спостерігалися спалахи іншої форми 
громадянської активності – протестної. Серед існуючих форм 
суспільно-політичної активності вона традиційно вважається 
найбільш крайньою. Адже відсутність можливості впливати на 
стан справ у країні є однією з причин посилення агресивної 
конфронтації та радикалізації суспільних настроїв, особливо за 
умов низької оцінки соціально-економічної ситуації, що прояви-
лося, насамперед, у подіях 2004 і 2013–2014 років в Україні, а 
також інших локальних конфліктах у сфері суспільно-політичних 
відносин в Україні. 

Власне, результати всеукраїнського репрезентативного опитува-
ння ІСПП НАПН України, проведеного у березні [10], травні [12] 

                                                 
 Масове опитування громадян було проведене ІСПП НАПН України 15–21 

березня 2014 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком 
від 18 років і старше. Опитування проводилося методом інтерв’ювання. Опитано 
1998 респондентів у 197 населених пунктах, з яких 87 – міські, 110 – сільські. 
Похибка вибірки становить 3,2%. 

 Масове опитування громадян було проведене ІСПП НАПН України 
спільно з Асоціацією політичних психологів України 13–19 травня 2014 року за 
вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше. 
Опитування проводилося методом інтерв’ювання. Опитано 1905 респондентів у 
154 населених пунктах, з яких 66 – міські, 88 – сільські. Похибка вибірки 
становить  3,2%. 
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та грудні [13] 2014 роки, свідчать, що 63,9% опитаних молодих 
людей віком від 18 до 29 років досі вважають, що не справляють 
вплив на суспільні процеси, які відбуваються навколо, і лише 15,9% 
дотримуються протилежної думки. Посилює соціальну напруженість 
і те, що більшість молодих людей невдоволена можливостями свого 
впливу на ситуацію, в якій протікає їхнє життя. Тією чи іншою мірою 
задоволені ними лише 15,8% опитаних, тією чи іншою мірою не 
задоволені – 53,6% (не визначилися 30,5%).  

Закономірно, що за умов, коли до невдоволення загальним 
станом справ приєднується зростаюче почуття власного безсилля, 
більшість опитаних молодих людей вважає: аби відстояти власні 
інтереси та права, необхідно за них боротися (82,9%), і що доля 
країни залежить від кожного з нас (66,8%). 

Прагнення змінити існуючий політичний чи соціально-
економічний порядок можуть мати вельми різні форми соціально-
політичної активності, проте поширення радикальних настроїв 
актуалізує її прихований внутрішній потенціал передусім у формі 
протестної активності. Так, на думку 61% опитаної молоді, 
доведений до відчаю народ має сьогодні моральне право на будь-
які акції протесту, ні в кого не питаючи на них дозволу (не згодні 
15,1%, вагаються з відповіддю 23,8%. Погоджується з тим, що 
нині масові виступи протесту – це єдиний спосіб домогтися змін 
на краще, 44,4% молодих людей (не згодні 25,6%, вагаються з 
відповіддю 30%). Попри те, що більше третини опитаних (37%) 
вважають, що масові виступи протесту не мають сенсу, адже 
їхніми плодами користуються лише політикани та олігархи, майже 
стільки ж не згодні з цим чи вагаються з відповіддю (28,8% і 30%, 
відповідно). Подібним є розподіл відповідей щодо судження, що 
ані перший Майдан, ані другий не досягли своїх цілей, отже 
потрібен третій Майдан, який остаточно зруйнує корумповану 

                                                 
 Масове опитування громадян було проведене ІСПП НАПН України 18–

25 грудня 2014 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України 
віком від 18 років і старше. Опитування проводилося методом інтерв’ювання. 
Опитано 1985 респондентів у всіх регіонах України за винятком АР Крим та 
територій, не контрольованих українською владою в Донецькій і Луганській 
областях. Похибка вибірки становить 3,2%. 
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систему влади. З цим погоджуються 33,2% опитаних, не згодних з 
цим – 32,4%, вагаються з відповіддю – 34,4%. 

Нагадаємо, після того, як 21 листопада 2013 року Кабінет 
Міністрів України прийняв розпорядження про призупинення 
підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС зростання 
критичного потенціалу українського суспільства набуло рівня 
масової готовності та практичної здатності громадян відстоювати 
свої права та законним способом «тиснути» з цією метою на владу. 
Серед молоді віком від 18 до 29 років 30% безпосередньо брали 
участь у масових протестних акціях, що відбувалися в Україні 
наприкінці 2013 на початку 2014 року. Ще 42,9% молоді висловлює 
готовність до участі у масових акціях, якщо такі розпочнуться 
знову (не схильні до участі чи вагаються з відповіддю – 29,6% і 
27,5%, відповідно). 

При цьому, готовність до застосування сили, а якщо буде така 
потреба, то й зброї, у разі виникнення масових заворушень під час 
проведення мітингів чи демонстрацій висловили 38,6% опитаних. І 
хоч 50,6% молодих людей не готові до насильницьких дій під час 
масових заворушень, ще 10,8% вагається з відповіддю, означений 
відсоток потенційно агресивно налаштованої молоді свідчить про 
зростання емоційної напруги у суспільстві, яка згодом може 
перерости в агресивні протиправні дії з боку його найбільш 
радикальної частини. 

Також свідченням лояльного ставлення молоді до радикальних 
дій є їх позитивне ставлення до неправових «методів» боротьби з 
корупцією та соціальною безвідповідальністю представників полі-
тичної еліти, наприклад, т. зв. «смітникової люстрації»: 50,6% 
опитаних схвалює громадянські акції, під час яких державних 
чиновників та народних депутатів викидали у сміттєві баки (35% – 
не схвалює), 59,6% опитаних переконані, сміттєві баки – найкраще 
місце для корумпованих депутатів і чиновників (20,3% – не згодні). 

Загалом поки що протиправні форми протесту користуються 
найменшою популярністю серед молоді: терористичні акти – 0%, 
масові бунти – 3,1%, збройні виступи – 4,4%, захоплення 
приміщень органів влади – 6,7%. Найбільшою – мирні: мітинги – 
51,7%; збір підписів під колективними зверненнями – 38,3%; 
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демонстрації – 35,6% тощо. Ймовірно, досвід минулих Майданів 
дає підстави для сумніву щодо ефективності їх як інструменту 
руйнації корумпованої системи влади. Проте все ж таки більшість 
молодих людей (41,8%) схиляється до думки, що найближчим 
часом масові заворушення та конфлікти в Україні посиляться. 
Вважають, навпаки, що послабляться – 29,8%, вагаються з 
відповіддю – 28,4%.  

Державним керманичам варто звернути увагу на те, що серед 
основних причин, які можуть спонукати до участі в акціях протесту, 
молоді люди називають як ті, що пов’язані з рівнем життя та 
життєзабезпеченням: невиплата зарплати, пенсії, стипендії – 43,3%; 
звільнення з роботи – 38,6%, стрімке зростання цін – 30,7; так і полі-
тичні: зрада владою національних інтересів України, ігнорування 
потреб армії, нові втрати територій – 33,5%; невиконання чиновни-
ками закону про люстрацію, збереження корупції в органах 
державної влади – 29,1%; порушення прав людини – 27,8%. 

Понад те, попри сьогоденну екстремальну для українського 
суспільства і держави ситуацію, через війну на Сході країни та 
економічну кризу найціннішим здобутком є переконання більше 
половини молодих людей (54,5%) у тому, що яких би економічних 
успіхів не досягла влада, її нізащо не підтримуватимуть, якщо вона 
діятиме недемократично. Не згодних з цим – 12,7%, вагаються з 
відповіддю – 32,8%. 

Підсумовуючи наведені емпіричні дані 2012 та 2014 років, 
можна визнати, що громадянське суспільство – як «сучасний тип 
соцієтальної інтеграції на основі солідарності незалежних особи-
стостей, пов’язаних колективними зобов’язаннями з іншими інди-
відами, як особливий простір побутування громадянських чеснот – 
довіри, поваги до іншого індивіда, рівності, справедливості, що 
лежать в основі норм соціальних взаємодій, як громадянські прак-
тики, в яких реалізується забезпечена правовою санкцією держави 
публічна роль громадянина – громадянська активність» [5, с. 15] – 
це водночас ідеальний проект, до якого потрібно прагнути, і 
реальність, яка стає можливою внаслідок активності громадян. 

Однак за відсутності практичного досвіду життя в умовах 
практичної демократії – одної з ключових умов рівня розвитку 



 

 219

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

громадянського суспільства в певний відрізок часу, «ступінь» 
громадянськості як життєвої позиції, інтегральної характеристики 
та якісної ознаки особистості визначатиметься тим, наскільки ця 
особистість буде здатна вписатися в соціально-політичні відносини 
та сприяти розвитку і зміцненню суспільного устрою. Для цього їй 
потрібні певні знання про реальні механізми і процедури, що, 
власне, дасть їй усвідомлення своєї громадянської суб’єктності як 
здатності до перетворення. Це, в свою чергу, і буде ознаками 
сформованої особистості громадянина, яка, перефразовуючи [6]: 

– розумітиме свої права і свободи та вмітиме використовувати 
їх на практиці в рамках поваги прав і свобод інших громадян;  

– відчуватиме особисту відповідальність за свій вибір і свою 
поведінку, усвідомлюватиме необхідні юридичні та моральні 
зобов’язання перед суспільством і державою;  

– матиме дієве і критичне ставлення до соціальної дійсності 
на основі вільного особистого вибору, моральних переконань і 
спонукань, ідеалів рівноправності громадян і суверенітету народу 
щодо влади;  

– буде здатна вести позитивний діалог з владою, іншими 
громадянами та громадськими об’єднаннями;  

– усвідомлюватиме свою громадянську ідентичність – належ-
ність до країни, суспільства і держави, їх правового, культурного і 
мовного простору тощо. 

Таким чином, для того, аби дискурс громадянськості не 
залишився ідеальним конструктом, ключовим завданням грома-
дянської освіти в Україні має стати розвиток навичок, знань і 
вмінь, які визначатимуть громадянську компетентність особис-
тості. Іншими словами, громадянська освіта має допомогти подо-
лати розрив між актуальною практикою, реальною політичною 
поведінкою, сприйняттям власної здатності та обов’язку діяти і 
цінностям громадянського суспільства. Сьогодні Україні не 
потрібен черговий Майдан, українцям потрібні майданчики 
конструктивного співробітництва між владою та громадянами – 
публічна сфера комунікативних практик – для активної участі у 
здійсненні державної політики, підвищення якості та легітим-
ності управлінських рішень, запобігання зловживанню владою та 
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її бюрократизації тощо. Деформалізація діалогу влади із громад-
ськістю має сприяти засвоєнню населенням відповідних цін-
ностей громадянської участі, утвердження в масовій політичній 
свідомості демократичних норм та активістських установок. 
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III. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ 
 

Олег Рудакевич 
  

НАЦІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ В ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНІЙ УКРАЇНІ 

 
Розкрито сутнісні риси етнополітичної толерантності та 

націологічні засади її формування в постреволюційній Україні. 
Обґрунтовано висновок про світоглядно-ідеологічну роль етно-
політичної концепції модерної української нації в утвердженні 
міжнаціонального миру та злагоди. 

Ключові слова: етнополітична толерантність, етнополітич-
на модель нації, національна держава, українська національна ідея. 

Oleh Rudakevych. Natiological bases of ethnical and political 
tolerance in post-revolutionary Ukraine. Essential features of ethnical 
and political tolerance and natiological bases of its formation in post-
revolutionary Ukraine are revealed. Conclusion about world-view and 
ideological role of ethnical and political concept of modern Ukrainian 
nation in consolidation of international peace and harmony is grounded. 

Key words: ethnical and political tolerance, ethnical and political 
model of nation, national state, Ukrainian national concept. 

 
У системі суспільних відносин етнополітична взаємодія має 

порвіняно високий конфліктногенний потенціал. В умовах мирного 
існування поліетнічної держави етнополітичні конфлікти можуть 
мати латентний характер і не виявлятися в публічній сфері. Однак у 
кризовому соціумі, особливо в період революційних потрясінь та 
воєн, амплітуда міжетнічної конфліктності істотно зростає і набирає 
загрозливого характеру. Цю закономірність постреволюційна 
Україна в 2014 р. відчула на собі повною мірою, коли прихована 
інтолерантність російської етнічної меншини, за спонуканням 
провокативних дій Росії, переросла в агресивну поведінкову інто-
лерантність, а згодом – у відкриту російсько-українську війну. 
Однак, щоб пояснити сутнісні причини такого розгортання подій, 
недостатньо вбачати корінь зла лише у зовнішньому чиннику. Серед 
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внутрішніх детермінант українсько-російську конфлікту вирішаль-
ну роль відіграла боротьба між політичними силами за ту чи іншу 
стратегію суспільного розвитку. Євромайдан та Революція Гідності 
відстояли право на демократичний розвиток держави, її рух в 
Європейський Союз. Саме ідея повернення української нації в коло 
цивілізованих народів європейського континенту стала серцевиною 
новітньої української національної ідеї. Вона об’єднала більшість 
населення України, але, одночасно, виявила її рішучих противників, 
які наполягали на стратегічному союзі з Росією, з «русским миром», 
а то й відновленні російської держави в межах колишнього Радян-
ського Союзу. Об’єктом істотних ідеологічних розбіжностей та 
гострої політичної боротьби стали також питання моделі модерної 
української нації та її держави. Зі сказаного постає питання: чи 
можливе щире толерантне ставлення до української національної 
ідеї етнічних росіян, переважна більшість яких проживає на Сході 
та Півдні України? Відповідь на це питання та окреслення 
теоретико-методологічних засад етнополітичної толерантності в 
українському суспільстві і є метою цієї статті.  

Питання міжетнічної толерантності знайшли широке висвітлен-
ня у вітчизняній науковій літературі (праці В. Бакальчука, Б. Євтуха, 
Л. Нагорної, О. Майбороди, М. Сичова та ін.). Ряд авторів дос-
ліджують феномен суто політичної толерантності (М. Головатий, 
С. Логвиненко, С. Растецька, В. Ханстантинов та ін.). Однак поняття 
«етнополітична толерантність», яке має особливий зміст, ще 
належно не розкрите. На нашу думку, воно відображає не лише 
суб’єктивну терпимість етнополітичних акторів (націй, етнічних 
груп, державних органів та інститутів громадянського суспільства, 
які виробили і здійснюють етнополітику), а й свідоме творення 
ними ситуації примирення, особливо опрацювання та пропаганда 
відповідних світоглядно-ідеологічних засад міжнаціонального миру 
та злагоди. Основою етнополітичної толерантності в умовах демо-
кратичної держави є компроміс усіх етнонаціональних груп щодо 
національної ідеї, яка реалізується (має реалізовуватися) спільними 
зусиллями народу. 

Щодо сутності феномену національної ідеї загалом та україн-
ської національної ідеї зокрема в науковій та публіцистичній 
літературі є чимало думок: це і місія нації в історії людства, і 
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головна умова щасливого та заможного життя народу, ідея бого-
обраності спільноти, її особливого статусу з-поміж інших народів 
тощо. Насправді йдеться не про конструювання якоїсь особливої, 
оригінальної ідеї, а про зміст актуального завдання, яке повинна 
реалізувати нація для того, щоб вижити в суворих умовах сього-
дення та процвітати. Наше авторське визначення сутності націо-
нальної ідеї має такий зміст – це ідея формування та утвердження 
народу як нації – вищої цивілізаційної форми етнічного розвитку. 
До того ж ми вважаємо, що поняття «національна ідея» може 
вживатися в широкому та вузькому значенні. В широкому смислі 
воно включає три основні ідеї: «ідею нації», «ідею національної 
держави» та «стратегічну мету національного розвитку». Вузьке 
трактування національної ідеї стосується останньої складової 
цього феномену [1, с. 245]. 

Так звана «ідея нації» – це настанова на утвердження спільноти 
як нації, її певної моделі, яка відповідає сутнісним характеристикам 
народу, його історичному досвіду та вимогам сьогодення. Йдеться 
про три основні різновиди сучасних націй: етнічна, політична й 
змішана (етнополітична). Ідея нації залишається актуальною і після 
утвердження нації як суверенної етнополітичної спільноти. Кожне 
нове покоління, осмислюючи буття нації, вносить певні корективи в 
її змістове наповнення.  

Паралельно з обґрунтуванням та реалізацією ідеї нації йде 
розбудова держави, яка інституційно закріпить досягнутий 
консенсус щодо моделі нації і буде гарантом безпечного існування 
спільноти. Реалізація ідеї національної держави може випереджати 
матеріалізацію ідеї нації. Саме у політичній сфері розгортається 
основна боротьба за втілення ідеї нації. Логічно передбачити 
випадки, коли до влади прийдуть сили, які будуть неспроможні 
втілити ту чи іншу модель національної спільноти та її держави 
або ж свідомо гальмуватимуть їх розбудову.  

Пострадянське інерційне етнополітичне мислення здебіль-
шого трактує націю як етнокультурну спільноту. Разом з тим, у 
дусі ліберальної ідеології, яка прийшла на заміну комуністичному 
світогляду, все більшого поширення набуває уявлення про націю 
як суто політичну спільноту. Державні інституції та офіційне 
українське суспільствознавство цілеспрямовано нав’язують думку 
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про те, що в поліетнічній за складом Україні слід формувати 
політичну націю, яка існує, наприклад, у США чи Франції. Її 
основою мала б стати громадянська ідентичність, яку слід активно 
і цілеспрямовано формувати [2]. За цих умов виникає питання: чи 
перестає існувати українська етнічна нація в умовах формування 
політичної (громадянської) нації і чи не застаріли конституційні 
терміни «українська нація» і «український народ», під першим з 
яких розуміються українська етнічна нація, а другим – спільнота 
усіх національностей держави?  

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, на чолі якої стояли відверті російські 
націоналісти, перебуваючи при владі, твердо тримала курс на 
збереження зрусифікованого стану українства та розширення 
простору російській мові та культурі. За цих умов активні україн-
ські патріотичні сили таврувалися як фашистські й екстремістські. 
Поставало питання: який характер матиме новітня українська 
нація і держава, сформована російськими націонал-лібералами: 
український, російський чи гібридний – українсько-російський, 
або ж російсько-український?  

Національно-демократичні й націоналістичні українські 
партії, навпаки, вважають головним завданням держави і грома-
дянського суспільства щонайшвидше відродження української 
етнічної нації, яка б стала основою модерної української спіль-
ноти, консолідуючи навколо себе національні меншини з їхніми 
традиційними культурами.  

Виробленню адекватної реаліям сьогодення державної етно-
політики, яка б запобігала спекуляціям щодо курсу, спрямованого 
на формування модерної української нації і зниженню градусу 
інтолерантності в суспільстві, пов’язаного з різними уявленнями 
про сучасні нації, сприяла б науково обґрунтована відповідь на 
питання про об’єктивно детерміновану модель сучасної україн-
ської спільноти. Це, в свою чергу, вимагає критичного пере-
осмислення наявних концепцій нації і вироблення універсальної 
теорії, яка б подолала існуючий дуалізм у трактуванні націо-
нального феномену. 

Наше дослідження сутнісної характеристики нації у моно-
графії «Національний принцип: етнополітична концепція нації» 
(2009 р.) дозволило дійти висновку, що нація будь-якого типу – 



0  

 226 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

це спільнота, в якій діалектично поєднуються два універсальні 
способи самоорганізації соціуму: етнокультурний, який «зшиває» 
націю по горизонталі, і політико-правовий, який формує верти-
кальний стрижень спільноти. У т.з. етнічних націях історично 
передує і функціонально переважає етнокультурний спосіб само-
організації, а в політичній нації – політичний, чи, точніше, 
політико-правовий [3, с. 79–120].  

Сучасний український соціум діалектично поєднує дві 
моделі нації: етнічну, яка існує здавна, і політичну, яка розпочала 
формуватися. Кожна з цих спільнот нарощує свій етнокультур-
ний та політичний потенціал, взаємодіє і конкурує між собою, 
перебуваючи в стані певної динамічної рівноваги. З іншого боку, 
населення сучасної України можна розглядати як гібридне націо-
нальне утворення, що поєднує засади етнічної та політичної 
націй. Події останнього десятиріччя в Україні показують, що 
форсоване формування політичної нації ліберальними партіями, 
зневажаючи при цьому процес відродження української етнічної 
нації, приводить до чергових революційних потрясінь. Це під-
твердили і «помаранчева революція», і Революція Гідності, які 
значною мірою мали характер національної чи національно-
визвольної революції. З іншого боку, відсутність ефективної 
етнополітики, як засвідчили події останніх років, також викли-
кають невдоволення та організований протест російської та ряду 
інших національних меншин. Як основний аргумент розгортання 
сепаратистського руху в Донецькій і Луганській областях висува-
ється теза про відсутність належної уваги центральної влади до 
етнокультурних потреб росіян та інших національних меншин.  

Постійне залякування місцевими елітами східних областей 
України свого електорату «націоналістами-бандерівцями» із Захід-
ної України призвело до формування відповідних міфів та стереоти-
пів, які «спрацювали» в потрібний для доморощених і зарубіжних 
українофобів момент. Сучасна російсько-українська війна породила 
прірву недовіри і ворожнечі між мирно співіснуючими ще недавно 
національностями на Сході України. Очевидно, в найближчий час 
жодні «білі технології» не зможуть нейтралізувати «чорні прийоми» 
ідеологів та пропагандистів так званих «ДНР», «ЛНР» та путін-
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ського Кремля, що спрямовані на поглиблення конфронтації між 
українцями й росіянами, між Україною та Російською Федерацією.  

Чи є шанс за таких умов реалізувати т. з. Мінські домовленості 
і повернути сепаратистів у лоно Української держави? Вітчизняний 
філософ Є. Бистрицький вважає, що за конфлікту культур локальні 
політико-ідеологічні війни можна припинити лише за умови 
розуміння толерантності як «терпимості в ситуації паралельного 
існування з усім культурно та суспільно інакшим без насильни-
цького уподібнення або ототожнення». Тому можна загалом пого-
дитися з думкою філософа, що «ситуація локального конфлікту 
вимагає розрізнення власне формально-політичних відносин, з 
одного боку, та культурполітичних – з іншого» [4]. Однак слід 
зауважити, що т. з. «формально-політичні відносини» все ж таки 
вимагають визнання сторонами конфлікту спільності певних еле-
ментів політико-правової культури: конституційних принципів, 
норм виборчого, адміністративного, економічного, соціального та 
інших складових правового поля, символів держави тощо. 

Повертаючись до питання про бажану модель модерної 
української нації, яка відповідає інтересам усіх етнічних груп 
України і має істотно менший конфліктногенний потенціал, під-
креслимо, що це має бути нація змішаного типу: не суто етнічна чи 
політична, а нація етнополітична. Вона буде наслідком діалектич-
ного поєднання нині існуючих етнічної та політичної українських 
нації, їх своєрідної конвергенції.  

Ще одним каменем спотикання у етнополітичних відносинах 
є питання про т. з. «національну державу». Вітчизняні ліберали 
вельми неохоче сприймають відповідний термін, оскільки в 
ньому вживається слово «національна». Отже, поняття «політич-
на нація» їх влаштовує, а «національна держава» – ні. Така дивна 
логіка пов’язана перш за все з тим, що спрощено трактується 
поняття «політична нація». Річ у тому, що політична нація, як і 
етнічна, поєднує культурний та політичний способи самооргані-
зації соціуму. Проте в національній культурі політичної нації 
вирішальну роль відіграють політичні цінності, орієнтації, 
стереотипи та інші складові, зорієнтовані на ідеал політичної 
нації. Отже, мовиться про національну державу політичної нації. 
Виходить, що нашим політикам і окремим науковцям бракує 
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розуміння сутності політичної чи етнополітичної націй, а отже, й 
національної держави. Стереотипи й упередження можуть бути 
подолані шляхом просвітницької роботи. Наша загальноосвітня 
школа і ВНЗ, не говорячи про спеціальні заклади в системі 
підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 
повинні цілеспрямовано навчати основ етнополітології, здійсню-
вати національне виховання як підростаючих поколінь, так і 
дорослого населення на базі етнополітичної концепції нації. 
Дивно, але в українській науковій літературі відсутні праці, 
присвячені формуванню української національної держави, тоді 
як, наприклад, російські суспільствознавці публікують моно-
графії і статті про сутність національної держави та потребу її 
формування в Росії. Так, авторитетний російський філософ 
В. Межуєв у статті «Ідея національної держави в історичній 
перспективі» зазначає: «Росія до цього часу ніколи не була ані 
національною, ані правовою державою і тільки тепер уперше 
зіткнулася з необхідністю для себе розв’язувати завдання, 
пов’язані з тим й іншим» [5]. 

Слід наголосити, що поняття «національна держава» не рівно-
значне поняттям «етнічна держава» та «держава-нація». Поняття 
«держава-нація» близьке за змістом до поняття «етнічна держава». В 
ідеалі воно мало б означати, що одна нація має одну державу. 
Розглядаючи співвідношення названих понять, авторитетний 
британський етносоціолог Ен. Д. Сміт зазначає: «Я віддаю перевагу 
терміну «національна держава» (national state), а не «держава-нація» 
(nation state). В останньому випадку радше йдеться про те, що країна 
має якусь домінуючу націю і що існує леѓітимуюча ідеологія націо-
налізму, яка лежить в основі держави» [6, c. 27]. Таких моноетнічних 
держав у світі лише 10 %. Термін «національна держава» відображає 
ширше коло етнополітичних систем, яке характеризується тим, що: 
а) державний соціум є помітно поліетнічним і при тому б) не всі 
національні групи сповна асимільовані у домінуючу культуру. 
«Навіть у Франції, – зазначає Ен. Сміт, – яку можна вважати 
еталоном у багатьох відношеннях, є такі національні спільноти, як 
бритонці, ельзасці, баски, що не визнають себе французами. Не всі 
вони повністю асимільовані» [6, c. 27]. Проводячи паралель з 
сучасною Україною та перспективою подолання етнополітичного 
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конфлікту у її Східному регіоні, можна сподіватися, що жителі нині 
сепаратистської частини Донецької та Луганської областей матимуть 
у демократичній Україні право вважати чи не вважити себе україн-
цями та виявлять свою особливу етнонаціональну ідентичність.  

Національна ідея, у вузькому значенні терміна, володіє як 
консолідуючим, так і конфліктногенним потенціалом. Загалом її 
можна розглядати як своєрідну «дорожну карту» розвитку нації у 
просторі світової цивілізації, яка динамічно розвивається і вимагає 
розв’язання нових проблем життєзабезпечення. Враховуючи думку 
Аристотеля про те, що держава створюється не заради того лише, 
щоб жити разом, але для того, «щоб жити щасливо» («Політика»), 
можна стверджувати, що головним і спільним у національній ідеї 
всіх народів є ідеал щасливого життя нації та шляхи його 
досягнення. Щастя – це стан людини, який характеризує вищий 
рівень внутрішнього задоволення власним життям. Воно постає як 
чуттєво-емоційна форма ідеалу. В ієрархії загальнолюдських 
моральних цінностей щастю належить провідне місце. Ідея щастя 
як загальної мети, найвищого блага виникає в тісному зв’язку з 
ідеалами свободи, рівності, справедливості, гуманізму, демократії 
та прогресу. При такому тлумаченні щастя стає орієнтиром для 
суспільства, для діяльності окремих суспільних груп, людини. 
Кожна нація має власне, вивірене історичною практикою уявлення 
про щастя. Специфікою переживання щастя та розуміння шляхів 
його досягнення і відрізняються національні ідеї між собою. 

Що стосується української спільноти, то її щастя споконвіку 
вбачалося не в завоюванні чужих земель і не в пануванні над 
іншими народами, а у вільній праці на своїй, Богом даній землі. 
Проте за свободу, за суверенне існування доводилося вести сувору 
безкомпромісну боротьбу. У таких умовах щастя українців нерідко 
полягало в тому, щоб вижити, зберегти власну оселю та право 
спілкуватися рідною мовою. Але народ завдяки своїй волелюб-
ності та глибокій вірі у власні ідеали долав екстремальні умови, 
виживав і знову розпочинав боротьбу за власну державність. Чер-
гове випробовування долі для українців відбувається і на початку 
ХХІ ст., коли Росія вкотре намагається задушити «братній» 
український народ у своїх обіймах.  
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Нині сутність української ідеї полягає в тому, щоб відстояти 
свою державу, відродити націю, збудувати демократичне суспіль-
ство й через оновлення всіх сфер суспільного життя стати в один 
ряд із цивілізованими народами світу. На сучасному етапі україн-
ського національного розвитку, коли збудовано основи суверенної 
держави, актуальності набуває ідея входження України в Європей-
ський Союз, що стане важливим чинником модернізації та втілення 
в життя ідеї національної, правової та демократичної Української 
держави. В умовах децентралізації Української держави окремі 
регіони зможуть виявляти власну зацікавленість у співпраці з 
Російською Федерацією чи іншими державами світу. Прикладом 
широкої політичної, економічної та культурної автономії може бути 
Каталонія, яка в іспанській державі має право на культивування 
своєї особливої ідентичності, моделі господарювання та вибір 
партнерів зовнішньополітичної взаємодії. 

Етнополітична толерантність, як і інше соціальне явище, має 
свої межі. Якщо національні меншини хочуть жити в мирі з 
українцями – вони повинні з повагою ставитися до культурних 
основ і цілей етнічної спільноти, завдяки якій постала окрема 
держава. Те ж саме можна сказати і про ставлення українців до 
життєвих потреб національних меншин. Основою утвердження 
взаємоповаги та співпраці усіх національностей та регіонів 
України має стати нове, адекватне вимогам часу розуміння суті і 
змісту української національної ідеї. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ЕТНОДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (1989–2001) 

 
Досліджено динаміку змін етнічного складу Львівської області 

протягом 1989–2001 рр. Розглянуто особливості етнічного складу і 
розселення найчисельніших етнічних груп області – українців, росіян, 
поляків, євреїв і білорусів. Проаналізовано тенденції основних демогра-
фічних показників (природного приросту, народжуваності) міського і 
сільського населення. Розглянуто напрями і наслідки міграційних 
процесів у Львівській області. 

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

Nataliia Makarenko. The tendencies of ethno demographic 
changes in Lviv region (1989-2001). The article analyses the dynamics 
of changes in the ethnic composition of the Lviv region during the 
1989-2001. The features of the ethnic composition and settlement of the 
largest ethnic groups of the region – the Ukrainians, Russians, Poles, 
Jews and Belarusians are studied. The trends of the main demographic 
indicators (natality, birthrate) of urban and rural population are 
analysed. The tendencies and consequences of migration processes in 
the Lviv regionare examined. 

Key words: ethnic structure, ethnic self-identification, migration 
process. 

 
Просторова етнонаціональна диференціація притаманна будь-

якій багатонаціональній країні. Дослідження не лише загальної, а й 
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регіональної етнодемографічної ситуації сприятиме стабілізації 
міжнаціональних відносин, а отже, і етнополітичної ситуації в 
цілому. Аналіз етнічного складу і сучасних етнодемографічних 
характеристик населення Львівської області на базі кількісно-
територіальних ознак – є метою цієї статті.  

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 професій-
них демографів, істориків, етнологів. Тому бібліографія відповідних 
публікацій порівняно невелика. На сучасному етапі у царині 
етнодемографії переважають праці економістів, демографів, геогра-
фів, соціологів: Е.Лібанової, В.Стешенко, С.Піскунова, Т.Рудни-
цької, І.Пирожкова, І.Прибиткової [1; 2; 3]. Розвиток української 
етнодемографії означений працями В.Наулка [4; 5], І.Кураса, 
В.Євтуха, В.Котигоренка, О.Майбороди, В.Зінича, В.Крисаченка, 
О.Чиркова [6; 7; 8; 9]. Саме їх науковий доробок є методологічною 
основою фундаментальних досліджень динаміки чисельності і змін 
демографічної структури 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, 
демографів та етнологів щодо динаміки етнодемографічної 
структури населення України в останній час простежується 
пожвавлення зацікавлення географів демографічною тематикою. 
Питання, пов’язані з етнічним складом населення Західного 
регіону, останнім часом активно розробляють М.Дністрянський, 
Я.Жупанський, Я.Круль, О.Шаблєв, Ф.Заставний, Б.Заставе-
цький, Р.Лозинський [10; 11; 12; 13]. 

Пошук моделей взаємодії етнодемографії з суміжними науками 
залишається надзвичайно актуальним. Додамо, що не існує «неет-
нічних» 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 
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розроблений алгоритм етногеодемографічного дослідження [14]. 
Адже населення завжди прив’язане до конкретного простору та 
часу. Диференційованість територіальних систем зумовлює специ-
фіку їхнього впливу на демографічні процеси і впливає на появу 
регіональних демографічних особливостей. На локальній території 
формуються спільності людей з досить замкнутими демографіч-
ними зв’язками. Окрім просторового (територіального) фактора, 
виникає ще один, який також зумовлює диференціацію демографіч-
них 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» [14].  

І.Барна в дисертаційному дослідженні [15] поглибила теоре-
тико-методологічні засади етногеографічного дослідження. В роботі 
визначено сутність поняття «територіальна етнічна спільність», 
встановлено її ієрархічні рівні. Територіальні етнічні спільності роз-
глядаються 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 [16]. Зокрема, в 
своїй докторській дисертації він зазначає, що одним із критеріїв 
територіальних етнічних спільностей та їх характерних рис є 
спільність проживання на певній території, що зумовлює багато 
подібних рис у способах господарювання, культурі, релігії, демогра-
фічній поведінці та ін. Територіальна диференціація показників, що 
характеризують демографічну ситуацію в Україні, дала автору 
змогу виділити за спорідненістю демопроцесів окремі регіони. За 
загальним підсумком демографічна 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 
становить корінний етнос, і це пов’язано з роллю політичних, 
економічних та культурних центрів, яку вони відіграють. З 
іншого – населенню міст властива більш строката структура 
етнічного складу населення, порівняно з сільською місцевістю. 
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Тому для того, щоб уникнути ймовірності некоректної оцінки 
етнічної ситуації в цілому, виникає необхідність вивчати етніч-
ний 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 озна-
ченої тематики в Україні є історико-географічні дослідження  
Р. Лозинського [17; 18; 19]. Визначення етнічної структури насе-
лення регіону загалом та окремих районів і міських населених 
пунктів зокрема, а також етнічних процесів, які мають там місце, 
робить можливим проведення групування населених пунктів (пе-
реважно 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 етно-
соціального розвитку російського населення, є дослідження І. Тер-
люка «Росіяни західних областей України (1944–1996 рр.)» [20].  

Окремий напрям етнодемографічних досліджень – міграційні 
процеси, що відіграють значну роль у суспільному розвитку. Вони 
є чутливими індикаторами реагування населення на зміни в 
економічному, політичному та соціальному житті, залежно від 
їхньої величини й напряму вони впливають на стабільний розви-
ток держави, демографічні процеси, які відбуваються у регіонах. 
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 [21; 22; 23]. 

Загалом, регіональних етнодемографічних досліджень ще 
обмаль і практично відсутні роботи, в яких досліджуються 
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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 погляду системного підходу 
міське і сільське населення є підсистемами, які мають власні 
закономірності формування і розвитку. В статті проаналізовані 
показники, які характеризують сучасну етнодемографічну ситуа-
цію у Львівській області, і показано, що вони мають значні тери-
торіальні відмінності в міських і сільських поселеннях, окремих 
районах, а також зроблений прогноз щодо подальшого розвитку 
етнодемографічної ситуації.  

До групи суспільних чинників, які зумовлюють специфіку 
розвитку області, необхідно віднести прикордонне положення 
регіону та рівень його соціально-економічного розвитку, а також 
історико-культурні, релігійні та етнодемографічні особливості. 
Останні, на нашу думку, заслуговують на особливу увагу, адже 
демографічна ситуація (чисельність населення, його статево-вікова 
структура, шлюбність (стійкість і повнота сімей) формує якісний 
стан економічно активного населення. Зауважимо, що відмінності 
в умовах життя і діяльності, як зазначає Ю.Феленчак [24, с. 55], 
зумовлюють розбіжності у демографічній поведінці міського та 
сільського населення, що відображається на особливостях 
процесів відтворення та міграційних процесах.  

Дані про етнічний склад населення у розрізі адміністративних 
областей і районів дають змогу порівняти їх за ступенем етнічної 
мозаїчності, виділити різні за характером етнічної структури типи 
районів. Існує декілька кількісних показників аналізу розселення 
етнічних груп, у тому числі й індекс етнічної мозаїчності населен-
ня регіону. Для специфічних за національним складом населення 
окремих територій як, наприклад, Львівської області, де помітним 
є відсоткове переважання українців у співвідношенні етносів, на 
нашу думку, найбільш прийнятним є індекс мозаїчності Б.Еккеля, 
який пропонує визначати етнічну строкатість населення через 
теоретичну вірогідність інтенсивності міжнаціональних контактів, 
яка б мала місце, коли б контакти зумовлювалися лише відсот-
ковим співвідношенням національних груп у цьому районі, 
незалежно від інших факторів.  
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Отже, для дослідження ступеня етнічної різноманітності 
Західноукраїнського регіону ми використали методику, запропоно-
вану Б.Еккелем [25, с.19–22]: 

1) моноетнічні – Тернопільська та Івано-Франківська (у націо-
нальній структурі українці становлять 95,0% усього населення); 

2) перехідні – Волинська, Рівненська, Львівська і Закарпатська 
області (ступінь переважання кількості українців різний: від 94,6% 
у Волинській області до 78,4% на Закарпатті); 

3) поліетнічні – Чернівецька область (частка переважаючої 
нації – 70,8%). 

Індекс Б.Еккеля відображає пряму залежність: чим вище 
значення індексу, тим більше в населенні регіону представлено 
етнічних груп і тим рівномірніший їхній чисельний розподіл. За 
методикою Е.Пясецького, зміна індексу в бік його збільшення 
вказує на внутрішні процеси, спрямовані до одноріднішої етнічної 
структури населення. У випадку, коли S (індекс етнічної дивер-
сифікації)=100%, регіон є етнічно гомогенним, зменшення 
значення індексу означає урізноманітнення етнічного складу. 
Найбільшою етнічною мозаїчністю серед областей Західного 
регіону вирізняється Львівська область. Розрахунки індексів у 
розрізі адміністративних районів окремо для міського і сільського 
населення засвідчують, що, як правило, населення сільської 
місцевості характеризується одноріднішим етнічним складом. 

Таблиця 1. 
Індекси різноманітності етнічної структури населення  

областей Західного регіону України * 
 

Області 
Індекс етнічної 

мозаїчності населення 
(за Б.Еккелем) 

Індекс етнічної 
диверсифікації,  

% (за Е.Пясецьким) 

Волинська 0,103 89,7 

Закарпатська 0,367 63,3 
Івано-Франківська 0,096 90,5 
Львівська 0,177 82,2 
Рівненська 0,127 87,2 
Тернопільська 0,062 93,7 
Чернівецька 0,474 52,6 
* Розраховано за даними перепису населення 1989 р. [16, с. 49]. 
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Згідно з даними перепису 2001 р. протягом 1989–2001 рр. 
відбулася зміна етнічної конструкції областей Галичини. Частка 
українського населення в цих областях збільшилася і становила: 
94,8% – у Львівській, 97,5% – Івано-Франківській, 97,8% – 
Тернопільській. Це дає нам право віднести всі названі області до 
однієї групи – «моноетнічні». 

У цілому, національний склад населення Львівської області 
характеризується високим рівнем однорідності. На Львівщині, як і 
загалом на Галичині, рівень етнічної однорідності населення 
підвищився загалом менш суттєво, ніж в інших регіонах України. Це 
пояснюється тим, що протягом радянського періоду етнічна 
однорідність населення краю була найвищою в державі, тому сам 
потенціал зростання цього показника не міг бути значним. Протягом 
1989 – 2001 рр. у Львівській області частка українців підвищилася з 
90,4 до 94,8%,тобто на 4,4% (кількість українського населення зросла 
на 6,2 тис. осіб). За даними перепису у 2001 р. в області проживало 
2,471 млн українців. Однак зменшення загальної кількості представ-
ників етнічних меншин, і насамперед росіян, було суттєвішим, ніж у 
середньому по Україні. У Львівській області за міжпереписний 
період кількість росіян зменшилася з 195,1 до 92,5 тис., тобто більш 
ніж удвічі. Також удвічі, з 7,1 до 3,6%, зменшилася їхня частка в 
загальному складі населення області. Кількість поляків зменшилася 
на 29,5% (з 26,9 до 18,9 тис. осіб). Наполовину скоротилася 
чисельність (з 10,8 до 5,4 тис.) і питома вага (з 0,4 до 0,2%) білорусів. 
Найбільших кількісних втрат (у 7 разів!) зазнало єврейське насе-
лення. Їх за даними перепису 2001 р. було 2,2 тис. осіб проти 14,2 тис. 
у 1989 р. За переписом 2001 р. серед представників національних 
меншин найбільше росіян – 92,5 тис. (або 3,6%) та поляків 18,9 тис. 
(або 0,7%). Загалом скорочення населення у Львівській області за 
1989 – 2001 р. становило 121,5 тис. осіб (або 4,5%) [26]. 

Таблица 2 [26; 27]. 
Частка найчисельніших національностей Львівської області  

(за даними переписів населення 1989 і 2001 рр.), % 
 

Українці Росіяни Поляки Евреї Білоруси 
1989 р. 2001 р. 1989 р. 2001 р. 1989 р. 2001 р. 1989 р. 2001 р. 1989 р. 2001 р.

90,4 94,8 7,1 3,55 1,0 0,73 0,5 0,08 0,4 0,2 
 

Джерело: Дані Держкомстату України. Розрахунки автора. 
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Частка українців у національному складі сільського населен-
ня становила у 2001 р. 98,9% і є практично незмінною, порівняно 
з 1989 р. (98,5%). Найбільша частка українців проживає в шести 
районах області – Турківському (99,6%), Перемишлянському 
(99,4%), Дрогобицькому (99,2%), Сколівському (99,2%), Стрий-
ському (99,1%) та Бузькому (99,0%). Найнижчою частка україн-
ців є у Мостиському (91,8%) та Бродівському (97,7%) районах 
області. Зауважимо, що загалом кількість сільського населення в 
області скоротилася на 43,4 тис.осіб., а українців-селян – на  
40 тис. осіб [27, с. 78]. 

Важливою демографічною тенденцією другої половини ХХ ст. 
стало зростання міського населення в Україні. Необхідно зазначити, 
що на відміну від інших областей Західного регіону (у т.ч. і 
Галичини), який виділяється підвищеною часткою сільського насе-
лення, у структурі Львівській області переважає міське населення. 
Протягом 1959 – 1994 рр. міське населення Львівській області 
збільшилося на 822,6 тис., а сільське зменшилося на 205,4 тис. Така 
тенденція тривала до 1995 р. У період 1989 – 2001 рр. загальна 
чисельність міського населення у Львівській області скоротилася на 
78 тис. осіб., проте кількість українців, які проживали у містах, 
зросла на 44,3 тис. осіб. Частка українців серед міського населення 
за міжпереписний період зросла з 84,5% у 1989 р. до 91,9% у 2001 р. 
(або на 7,5 в.п.). Рівень урбанізованості українців зріс з 55,4% – у 
1989 р. до 57,1% – у 2001 р. [27, с. 78]. 

Станом на 1989 р. у 14 містах Львівської області питома вага 
українців була нижчою від 90%, з найменшим відсотком у Львові 
(79,1%), Трускавці (79,3%), Червонограді (85,7%), Самборі (86,1%). 
Протягом досліджуваного періоду питома вага українців зросла і 
станом на 2001 р. вона становила у Львові – 88,4%, Стрию – 92,1%, 
Червонограді – 92,3%, Дрогобичі – 94,0%, Самборі – 93,6%, 
Трускавці – 93,4%. Найбільший приріст спостерігався у Трускавці – 
на 14,1%, у Львові – на 9,3%, Стрию – на 8,4%,Червонограді – 6,6% 
(див. Табл. 2) [27, с. 78]. 

За результатами перепису 1989 р. у Львівській області було 10 
міських поселень, у складі населення яких росіяни становили 
понад 10%. Більшість росіян мешкала у Львові – 126,5 тис., або 
16,1% (це 64,8% усіх росіян області і майже половина всіх росіян 
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трьох галицьких областей). Крім обласного центру, найбільші 
групи російського населення проживали у Стрию (9,2 тис.), Черво-
нограді (8,8 тис.), Дрогобичі (7,3 тис.). У таких містах, як Трус-
кавець, Самбір, Броди, Борислав і Городок, їх було 2–5 тис. осіб, а 
ще в 8 містах та містечках – до 2 тис. осіб. 

За часом формування, джерелами поповнення, внутрішніми 
етнічними процесами російське населення міських поселень 
Галичини можна поділити на декілька типів. Як зазначає 
Р.Лозинський [18, с. 240–244], окремий тип становили промислові 
міські поселення, російське населення яких формувалося у процесі 
їхньої розбудови. До цього типу належали такі міста і селища: 
Червоноград (кількість росіян за 1959–1989 рр. зросла у 3,8 раза), 
Калуш (3,8 раза), Соснівка (3,6 раза), Стебник (3,1 раза).У біль-
шості з цих міських поселень кількість росіян уже до початку 80-х 
років стабілізувалася, а потім поступово почала зменшуватися. 
Зокрема, за 1979 – 1989 рр. кількість росіян у Соснівці зменшилася 
на 12,7%, Новому Роздолі на 4,6%, Стебнику на 2%. У деяких 
містах (Червоноград, Новояворівськ) кількість росіян збільшу-
валася далі, проте їхня частка зменшилася. У 1989 р. російське 
населення міст цієї групи мало високий показник володіння росій-
ською мовою як рідною (95–97%), оскільки було утворене 
здебільшого недавніми мігрантами.  

Інший тип становили міста, в яких ядро російського населення, 
як і в містах першого типу, сформувалося здебільшого до середини 
1950-х років, проте кількість росіян, хоча і не надто сильно, 
збільшувалася і в наступні десятиліття, у тому числі й у 1980-х 
роках. До цієї групи належали Броди, Городок, Кам’янка-Бузька, 
Мостиська, Рава-Руська, Яворів та деякі інші міські поселення. Річ у 
тім, що в перелічених вище містах розміщувалися великі військові 
підрозділи Радянської Армії. Тому російське населення в них 
постійно збільшувалося завдяки сім’ям офіцерів дійсної служби та 
обслуги військових частин. Не дивно, що міста цього типу 
розташовані здебільшого у прикордонній Львівській області. Частка 
росіян у таких містах була однією з найвищих у Галичині. Наприк-
лад, 1989 р. у Бродах вона становила 12,8% (кількість росіян у місті 
за 1959–1989 рр. збільшилася на 55%), Яворові 12,7% (на 54,5%). 
Городку – 12,6% (на 19,4%). Певною мірою військовий фактор 
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зумовив формування численних груп російського населення в 
Стрию, Самборі. В окремий тип доцільно виділити міста – центри 
відпочинку населення. Наприклад, за 1979 – 1989 рр. кількість 
росіян у Трускавці збільшилася на 2 000 осіб (на 125%), а їхня 
частка підвищилася з 12,2 до 15,9%. Російські громади в кожному з 
цих міст мали своєрідні риси та суттєві особливості.  

Аналізуючи демографічну динаміку російського міського 
населення періоду 1989–2001 рр., окремо потрібно виділити Львів 
та деякі інші найбільші міста області (Дрогобич, Самбір, Стрий, 
Трускавець), в яких відбулося дуже значне скорочення кількості 
росіян. Так, у Львові кількість росіян зменшилася на 48,2%, Дрого-
бичі – 47,6%, Самборі – 75,5%, Стриї – 66,7%, Трускавці – 70,1%. 
Основні громади росіян, за даними 2001 р., зосереджені, в основ-
ному, у великих містах області: Львові (65,4 тис. осіб, або 8,7%), 
Червонограді (5,4 тис. осіб – 6,4%), Дрогобичі (3,8 тис. осіб – 3,9%), 
Стрию (3,2 тис. осіб – 5,1%), Трускавці (1,1 тис. осіб – 5,0%). 

Загалом, за період 1989 – 2001 рр. загальна кількість російсько-
го міського населення у Львівській області скоротилася на 100 тис. 
осіб (або на 47,1%): тобто практично вполовину. Частка росіян 
серед міського населення за міжпереписний період зменшилася з 
11,7% у 1989 р. до 5,8% у 2001 р., тобто у 2 рази (див. Табл. 2). 
Росіяни у Львівської області традиційно відзначалися високим рів-
нем урбанізованості – 96,1% (станом на 2001 р.). У районах області 
кількість росіян залишалася незначною, зокрема, найбільша їх 
кількість проживала у Миколаївському районі –1,4 тис. осіб (1,5%), 
Яворівському –1,3 тис. осіб (1,1%), Сокальському та Бродівському – 
1,0 тис. осіб (1% та 1,6%) [18, с. 337].  

Таблица 3 [27; 28; 35; 36]. 
Національний склад населення міст  

обласного підпорядкування 
(за даними переписів населення 1989 і 2001 рр.), % 

 

українці українці росіяни росіяни 
осіб % осіб % осіб % осіб % Місто 

1989 2001 1989 2001 
Борислав 37 199 91,7 39 128 96,1 2 332 5,8 983 2,4 
Дрогобич 68 414 88,0 91 800 94,0 7 349 9,4 3 819 3,9 
Львів 622701 79,1 66 2543 88,4 12 6459 16,1 65 349 8,7 
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Продовження Табл.3 
Самбір 36205 86,1 33 885 93,6 3 776 8,9 924 2,6 
Стрий 55747 83,8 57 201 92,2 9 179 13,8 3 191 5,1 
Трускавець 19541 79,3 20 997 93,4 3 911 15,9 1 134 5,0 
Черво-
ноград 

61778 85,7 78 493 92,3 8 800 12,2 5 476 6,4 

  
Джерело: Дані Держкомстату України. Розрахунки автора. 
 
Поляки є другою за чисельністю етнічною групою на Львівщи-

ні. Їхня кількість станом на грудень 2001 р. становила 18,9 тис осіб. 
Порівняно з 1989 р. кількість поляків скоротилася на 7,9 тис. осіб 
(на 29,5%), а питома вага на 0,3% (з 1% до 0,73%) [27, с.78]. 
Зазначимо, що з усіх повоєнних міжпереписних періодів частка 
поляків найстрімкіше скорочувалася у 1959–1970 рр., тобто з 2,8% 
до 1,7%, або в 1,6 раза [34]. У більшості районів області поляки 
живуть дисперсно, їхня частка найчастіше не перевищує 1%. 
Станом на 2001 р найбільша кількість осіб цієї етнічної групи 
мешкала у трьох південно-західних прикордонних районах Львів-
ської області: Мостиському (4,7 тис. осіб), Самбірському (1,3 тис. 
осіб) і Старосамбірському (1,0 тис. осіб), де їх частка становить, 
відповідно, 7,6%, 1,8% і 1,2% від загального населення цих 
адміністративних одиниць [27, с. 78]. У повоєнний період південно-
західні райони Львівщини були важливим джерелом поповнення 
польського населення обласного центру. Поляки цих районів 
становили близько 40% польського населення Галичини. Тенденція 
до скорочення частки поляків спостерігається у всіх районах 
Львівської області, крім північно-західних прикордонних районів 
Львівщини (Сокальському, Жовківському, Яворівському), де, на 
відміну від південно-західних, поляків майже не було. Причиною 
тут є особливості історичного і політичного розвитку цих районів. 
Значна частина Яворівського району – це військовий полігон, з 
території якого переселено всіх мешканців з десятків населених 
пунктів. Крім того, прилегла до кордону частина Сокальського 
району (з містами Белз, Угнів, Червоноград) ввійшла до складу 
України тільки 1951 р., після обміну прикордонними ділянками з 
Польщею. Перед входженням до складу СРСР з цієї території 
польська влада переселила в інші регіони Польщі всіх жителів.  
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Найбільша частина поляків мешкала у містах Львівської 
області. Так, станом на 2001 р. серед усього польського населен-
ня поляки-городяни становили 67% (12,5 тис. осіб). Найбільше їх 
було у містах: Львів (6,5 тис. осіб), Мостиська (1,4 тис. осіб) та 
Самбір (1,2 тис. осіб). У Львові проживає 35% від усього поль-
ського населення області. Протягом 1989 – 2001 рр. у Львові спо-
стерігається найбільш відчутне скорочення польського населення 
(з 9,9 до 6,5 тис. осіб), відповідно, 1,2% – 0,9% населення Львова. 
За 1959 – 2001 рр. кількість поляків у Львові зменшилася на 44%. 
На початку 1990-х рр. деякі науковці припускали, що польська 
етнічна меншина у Львові може кількісно зрости, оскільки поля-
ками визнають себе львів’яни польсько-українського поход-
ження. Однак результати перепису 2001 р. не підтвердили цього 
припущення ані щодо Львова, ані щодо Галичини. Кількість 
поляків у Галичині зменшувалася швидше, ніж в інших регіонах 
України (зокрема, на Поділлі та Волині). 

Суспільна активність поляків у Львові поступово майже 
припинилася, попри те, що їхня кількість у 70–80-х рр. XX ст. все-
таки була доволі суттєвою – понад 10 тис. осіб. Почалося швидке 
розмивання їхньої етнічної самосвідомості та українізація. Як 
зазначає Р.Лозинський [18, с. 240–244], зазначеним явищам сприяло 
й те, що після обміну населенням Львів покинула майже вся міська 
польська еліта – представники управлінської, культурно-освітньої, 
наукової та технічної інтелігенції, духовенство, військові, високо-
кваліфіковані робітники тощо. 

Швидке зменшення в другій половині XX ст. кількості 
польського населення є однією з характерних рис національних 
відносин не тільки Львова, а й загалом Галичини. Зокрема, у 1959 – 
2001 рр. загальна кількість поляків у регіоні зменшилася на 67%, а 
серед міського населення – на 48,3%. Цьому сприяло декілька 
чинників. Перший – це еміграція поляків на батьківщину. Цей 
процес не припинявся впродовж усього повоєнного періоду, хоча у 
60 – 80-х рр. XX ст. Радянський Союз спеціальних акцій з пере-
селення поляків уже не здійснював. Дію фактора посилювало також 
прикордонне положення Львівської області. Іншим важливим 
фактором, який зумовив швидке зменшення кількості поляків у 
Галичині, була несприятлива вікова структура: переважання осіб 
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літнього та похилого віку і, як наслідок, великий коефіцієнт природ-
ного зменшення населення. Крім того, у Львові після переселення 
залишилися головно поляки зі змішаних польсько-українських 
сімей, здебільшого жінки. І навіть за переписом 1989 р., через  
45 років після обміну населенням, у місті представники цієї етнічної 
групи мали просто жахливу статеву структуру: на 1000 жінок 
припадало тільки дещо більше 600 чоловіків, тоді як загалом у 
статевій структурі населення міста цей показник становив понад 900 
чоловіків на 1000 жінок.  

Нарешті, як і в інших регіонах України, до зменшення кіль-
кості поляків призводила також їхня асиміляція в україномовному 
середовищі. Асиміляції суттєво сприяло здебільшого дисперсне 
розселення поляків у Галичині, тоді як у Житомирській та 
Хмельницькій областях були доволі великі ареали порівняно 
компактного розселення поляків у сільській місцевості. Україні-
зації сприяло те, що суто польських сімей у Львові було обмаль. 
Здебільшого створювали змішані українсько-польські сім’ї, у яких 
дітей записували українцями. Ще швидше, ніж мова, втрачалися 
національні традиції, занепадала культура. Чи не єдиним фак-
тором, який хоча б якось підтримував національну ідентичність 
тих поляків, які залишилися жити у Львові, була діяльність Римо-
католицької церкви.  

Найбільших кількісних втрат зазнало єврейське населення. 
Кількість євреїв за період 1989–2001 рр. зменшилася на 12 тис. осіб 
(або на 84,5%), а питома вага зменшилась з 0,5% до 0,08%. Якщо у 
1989 р. вони були четвертою за чисельність етнічною групою Львів-
ської області, то за переписом 2001 р. стали п’ятою (після білору-
сів). 90% єврейського населення (2,1 тис. осіб) мешкає в обласному 
центрі. Протягом зазначеного періоду кількість єврейського насе-
лення Львова зменшилася у 12 разів (з 25,8 тис. осіб у 1989 р. до  
2,1 тис. осіб у 2001 р.). Головною причиною стрімкого зменшення 
кількості євреїв у складі населення Львова протягом досліджу-
ваного періоду був виїзд їх на постійне проживання в Ізраїль, США, 
Німеччину та деякі інші країни. 

Зазначимо, що напередодні війни у Львові мешкало близько 
100 тис. євреїв. Як зазначає Р.Лозинський, після Другої світової 
війни єврейська етнічна група галицької столиці фактично форму-
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валася наново з переселенців із різних регіонів СРСР. Зокрема, 
чимало євреїв переселилося до міста з Закарпатської, Чернівецької 
та Одеської областей. Загалом, як свідчать результати перепису 
1989 р., за місцем народження євреї Львівщини були розподілені 
так: народжені в Україні – 11 792 особи (82,7%), у Росії –  
944 (6,6%), Білорусії – 685 (4,8%) Молдові – 370 (2,6%), Узбе-
кистані – 88 (0,6%), інших республіках СРСР 224 (1,6%), за 
кордоном – 144 особи (1,0%) [18, с. 212–214]. Зміни стосувались і 
характеру розселення єврейських громад. У другій половині  
XX ст. вони мешкали майже виключно у найбільших міських 
поселеннях краю (у Львові 1989 р. проживало понад 70% усіх 
євреїв Галичини), тоді як до 1939 р. численні єврейські громади 
були в більшості міських поселень регіону.  

Основною етнодемографічною тенденцією 1989–2001 рр. се-
ред білоруського населення у Львівській області є тотальне змен-
шення їхньої чисельності з 10,7 тис. осіб до 5,4 тис. 93% білорусів 
мешкає в містах області: найбільше їх у Львові (3,2 тис осіб), від 
200–500 осіб у м. Червоноград, Стрий, Дрогобич. Зазначимо, що за 
результатами перепису 1989 р. у Львові налічувалося понад  
5,8 тис. білорусів, що становило 0,7% населення міста. Однак фік-
сована кількість білорусів у Львові є дещо завищеною, оскільки 
представниками цієї національності доволі часто записувалися 
євреї. Про те, що в Україні білорусами могли записуватися 
представники інших етнічних груп, опосередковано засвідчує 
структура їхнього міграційного приросту. У ній доволі багато осіб, 
що переселялися з території Росії, а не з Білорусі.  

Львівська область за сукупністю демографічних показників і 
ступенем сприятливості демографічної ситуації входить до 
Західноукраїнського демографічного регіону, в якому за загаль-
ним підсумком показників протягом 1989 – 2001 рр. склалася 
найсприятливіша демографічна ситуація. Однак з 1995 р. на Львів-
щині розпочалось явище депопуляції населення. Це особливо 
виявляється у зниженні показників народжуваності (з середини  
80-х рр.). Тенденція зниження народжуваності має давню історію, 
а за останні 40 років загальні коефіцієнти народжуваності у Захід-
ному регіоні становили: у 1960 р. – 24,4‰, у 1980 р. – 17,0 ‰, у 
1989 р. – 15,4 ‰ у 2001 р. – 10,3 ‰ [30, с. 94–95, 31]. У Львівській 
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області у 1989 р. – 14,6 ‰, у 2001 р. – 8,9 ‰ (див. Табл. 3). Отже, 
різке зменшення загального коефіцієнта народжуваності спосте-
рігалось у 1993–1994 рр. 

Продовжимо аналіз народжуваності з характеристики рівня 
загального коефіцієнта народжуваності (характеризує рівень 
народжуваності, притаманний населенню певного регіону: показує, 
скільки в середньому народжених припадає на 1000 осіб середньо-
річної чисельності населення). Рівень загального коефіцієнта народ-
жуваності залежать від декількох чинників, зокрема, від: а) частки 
жінок дітородного віку; б) частки чоловіків фертильного віку;  
в) статевої пропорції. Крім того, етнічна належність розглядається в 
демографії як один із суттєвих факторів, що впливає на рівні 
народжуваності і плідності. 

Як свідчать статистичні дані, протягом 1988–1989 рр., 
порівняно з 1978–1979 рр., відбулося підвищення рівня загального 
коефіцієнта народжуваності у всіх національностей, і в межах 
України, і на Галичині зокрема. Загальний коефіцієнт народжува-
ності в українців і росіян у Львівській області у 1988–1989 рр. 
становив 15,2%о і 9,9%о (для порівняння, по Україні: 14,1%о – в 
українців, 13,3%о – у росіян). Тобто, у росіян коефіцієнт народжу-
ваності був суттєво нижчим, ніж в українців. У подальші роки 
загальний коефіцієнт народжуваності на Львівщині знижувався, 
причому у всіх етносів. Статистичні дані за 1989–1994 рр. дають 
нам змогу простежити динаміку змін загального коефіцієнта 
народжуваності в найбільш чисельних національностей регіону. 

 
Таблиця 4 [31, с. 122–125; 32, с. 131–137]. 

Загальний коефіцієнт народжуваності  
основних етнічних груп у 1988–1994 рр. ‰ 

українці росіяни білоруси євреї 

 
Міські 

поселення  
та сільська 
місцевість 

міські сільські 
Міські поселення  

та сільська місцевість 

1988–1989 15,2 16,5 14,9 9,9 10,2 5,3 

1990–1991 14,9 16,1 14,1 9,2 9,9 5,1 
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Продовження Табл. 4 
1991–1992 14,1 16,6 13,2 8,4 8,8 4,5 

1992–1993 12,1 14,9 11,9 6,1 6,4 2,7 

1993–1994 12,0 12,6 10,4 6,0 6,1 2,7 
 
Джерело: Дані Держкомстату України. Розрахунки автора. 
 

На жаль, наявні нині статистичні дані не дають змоги отри-
мати скільки-небудь повне уявлення про етнічну диференціацію 
дітородної активності населення України у подальші роки, адже, 
як вже зазначалося, починаючи з 1995 р. статистичні дані, 
необхідні для етнічно стратифікованого статистичного аналізу, 
відсутні. Тому ми можемо зазначити лише загальну тенденцію 
(див. Табл. 5). 

Таблиця 5 [33, с. 88–101]. 
Рівень загального коефіцієнта народжуваності, ‰ 

 

 1989 1990 1991 1993 1994 1996 2000 2001 2002
Україна 13,3 13,1 12,9 12,7 10,0 8,8 7,8 7,7 8,1 
Львівська 
область 

14,6 14,0 13,6 11,4 11,7 11,1 9,1 8,9 9,2 

 

 Джерело: Дані Держкомстату України. Розрахунки автора. 
 

Отже, особливо інтенсивним було падіння показників народжу-
ваності після 1990 р. Різкий скачок зменшення населення спосте-
рігався у 1993–1994 рр. У подальші роки негативна динаміка 
зниження народжуваності посилювалася. Зауважимо, що, на відміну 
від традиційної ситуації, коли показники народжуваності у сільській 
місцевості є вищими, ніж у міських поселеннях, у Львівській 
області співвідношення показників народжуваних серед сільських і 
міських поселень переважає в бік міських. Так, у 1989 р. 
співвідношення показників народжуваних у міських і сільських 
поселеннях становило, відповідно, 15,5 і 14,9, у 2001 р, – 9,3 і 8,5 на 
1000 осіб [26; 29].  

Безпосередній вплив на формування ризику демографічних 
втрат у Львівській області справляло зростання показників смерт-
ності. Зростання смертності населення у Львівській області, як і в 
державі загалом, активізувалося на початку 1990-х рр. Величина 
цього показника у 1989 р. становила 9,9‰, а у 2001 р. – 12,6‰. 
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Переважання показників народжуваності над смертністю тривало 
у Львівській області до 1995 р.: починаючи з 1995 р. смертність 
переважала народжуваність. І така тенденція тривала протягом 
1995 – 2001 рр. Зокрема, співвідношення загальних коефіцієнтів 
народжуваності і смертності у 1990 р. було 14,6 і 9,9, у 2002 р. – 
9,2 і 13,0 на 1000 осіб, відповідно [15].  

Зміни коефіцієнтів народжуваності й смертності відобразилися 
на показниках природного приросту. Як зазначалося вище, почина-
ючи з 1995 р. в області відбувається зміна приросту чисельності 
населення на скорочення (-0,8‰ у 1995 р.). Причому, якщо у місь-
ких поселеннях Львівської області депопуляція розпочалася лише з  
1997 р. (-0,2‰), то у сільських – ще з 1991 р. (-0,9‰) (Табл. 6). 

Таблиця 6 [34]. 
 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення,  
тис. осіб 

Осіб 

 
Міські 

поселення  
та сільська 
місцевість 

міські 
поселення 

сільська 
місцевість 

Львівська 
область 

   

Природний 
приріст, 

скорочення (–) 

   

1989 12 800 10 900 1 900 
1990 9 800 9 100 700 
1991 6 600 7 600 -1 000 
1992 5 500 6 500 -1 000 
1993 3 100 4 500 -1 400 
1994 - 2 300 -2 300 
1995 -2 200 800 -3 000 
1996 -3 100 700 -3 800 
1997 -5 300 -400 -4 900 
1998 -4 100 -300 -3 800 
1999 -8 700 -2 800 -5 900 
2000 -8 800 -3 100 -5 700 
2001 -9 500 -3 300 -6 200 
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Наявні статистичні дані дають нам змогу дослідити природ-
ний приріст (зменшення) кількості населення Львівщини в етніч-
ному розрізі в хронологічних межах 1989 – 1994 рр. (див. Табл. 7). 
Надалі перегляд Міністерством юстиції України у 1993 р. змісту 
записів актів громадянського стану позбавив нас інформаційних 
можливостей для подальшого етнічно стратифікованого статис-
тичного аналізу.  

Таблиця 7 [31, с. 122–125; 32 с. 131–137] 
Природний приріст (+/-) основних етнічних груп 

Міські поселення та сільська місцевість 

українці росіяни білоруси євреї 

Львів-
ська обл. 

(т
ис

. о
сі
б)

 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 
пр
ир
од
но
го

 
пр
ир
ос
ту

, ‰
 

(т
ис

. о
сі
б)

 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 
пр
ир
од
но
го

 
пр
ир
ос
ту

, ‰
 

(т
ис

. о
сі
б)

 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 
пр
ир
од
но
го

 
пр
ир
ос
ту

, ‰
 

(т
ис

. о
сі
б)

 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 
пр
ир
од
но
го

 
пр
ир
ос
ту

, ‰
 

1989 13669
5,5 загальний 
(8,6 – місто і 
1,7 – село) 

-244 -1,2 -28 -2,6 -92 -6,4 

1990 10112
4,8 загальний 
(6,7 – місто і 
0,3 – село) 

-645 -3,4 -56 -5,2 -119 -8,6 

1991 8178 
3,3 загальний 
(6,7 – місто і 
0,9 – село) 

-846 -4,5 -79 -7,3 -244 -17,5 

1992 7225 
2,9 загальний 
(6,0 – місто і 
1,0 – село) 

-973 -5,6 -99 -9,2 -204 -17,0 

1993 5119 
2,1 загальний 
(4,9 – місто і 
1,2 – село) 

-1280 -7,1 -84 -10,2 -285 -25,0 

1994 2700 
1,1 загальний 
(3,3 – місто і 
1,9 – село) 

-1560 -8,4 -120 -11,3 -327 -28,2 

 
Джерело: Дані Держкомстату України. Розрахунки автора. 
 
Показники природного руху українського населення значно 

відрізняються у міській та сільській місцевостях (Табл. 7). 
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Зважаючи на те, що смертність серед селян була у 1,4 раза 
частішим явищем, ніж серед міського населення, і показники 
народжуваності в міських поселеннях були вищими за сільські, 
відповідно, депопуляція сільського населення була відчутніша, ніж 
міського. Якщо у міських поселеннях Львівської області серед 
українців депопуляція розпочалася лише з 1997 р. (-0,1‰), то у 
сільських – ще з 1990 р. (-0,3‰). 

Для російської етнічної групи у Львівській області негативні 
тенденції природного приросту росіян найповніше виявилися у 
90-х роках ХХ ст. Низький природний приріст російського 
населення не забезпечував навіть простого відтворення. Зокрема, 
у 1988 р. у Львівській області природний приріст росіян уже був 
нульовим, а з 1989 р. набув від’ємних значень (-1,2 особи на 1000 
росіян у 1989 р., -3,4 – у 1990 р.), що зумовило постаріння етніч-
ної групи в межах області [20, с. 35; 28]. Коефіцієнт приросту 
серед росіян у 1990 р. становив 0,6 на 1000 чол. населення, що в 
кінцевому підсумку вело до «постаріння» російської етнічної 
групи в межах регіону. На від’ємний природний приріст росіян 
негативно впливали дисбаланс у статевовіковій структурі, велика 
кількість мішаних шлюбів, а також, на думку Р.Лозинського, 
високий освітній рівень, який знижував показники шлюбності та 
народжуваності. 

Тенденція природного скорочення польського і єврейського 
населення також зростала протягом 1989–2001 рр. Це пояснюється 
скороченням народжуваності і несприятливою віковою структу-
рою цих етносів, а також масовою еміграцією.  

На формування показників природного приросту суттєвий 
вплив мала статевовікова структура населення. Вікова структура 
населення Львівської області характеризується певними особли-
востями. Зокрема, у 2011 р. в області налічувалося 425,1 тис. осіб у 
віці, молодшому за працездатний, 1535,1 тис. осіб працездатного 
віку і 566,2 тис. осіб у віці, старшому за працездатний [27]. Таким 
чином, частка вищезгаданих вікових категорій серед постійного 
населення області становила, відповідно, 16,8%, 60,8% і 22,4%. 
Порівняно із 2001 р. відбулися незначні зміни у віковій структурі 
області: частка осіб, молодших за працездатний вік, зменшилася 
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на 0,3%, а частки працездатного віку та осіб, старших за праце-
здатний вік, навпаки, збільшилися на 0,2%.  

Для Львівської області, як і для України загалом, характер-
ний процес старіння населення. Для оцінки процесу постаріння 
населення запропоновано декілька шкал. Зокрема, за шкалою 
ООН населення країни, в якій особи у віці 65 років і старші 
становлять 7% від загальної чисельності, вважається старим. У 
західних областях України ця частка сягає 13,6% (по країні зага-
лом – 14,9%). Шкала Е.Россета більше деталізує рівні демогра-
фічної 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 ста-
рості високий», 2) 18% і більше – «рівень демографічної старості 
дуже високий». За цим критерієм рівень демографічної старості 
населення Галичини 20,0%) і України загалом (20,8%) оціню-
ється як дуже високий [33, с. 7–9]. Особливість цього процесу в 
Україні та на Галичині полягає в тому, що постаріння населення 
– результат стрімкого зниження народжуваності при збільшенні 
рівня смертності (особливо у чоловіків працездатного віку). 

Вікова піраміда населення області має звуження до своєї 
вершини, що в цілому є позитивною демографічною тенденцією. 
Однак кількість народжених у 2002 р. (вік – до 1 року) менша від 
14-річних (1988 р. народження) на 16,1 тис., або в 1,65 раза [27, с. 
88, 101]. Поляки відзначаються найнижчою з-поміж усіх етнічних 
меншин, які населяють Львівську область, часткою осіб віком від 
20 до 50 років: вона становить 36%, тоді як в українців – 46,9%, у 
росіян – 43,4%. Упорядники збірника «Національний склад 
населення Львівської області» (Львів, 1991) пов’язують такий стан 
з вищим рівнем народжуваності в українців і, відповідно, з вищою 
інтенсивністю відтворення поколінь [28]. Зокрема, ці фактори 
вплинули на те, що найбільшою часткою у польській меншині є 
категорія осіб у віці 70 років і старше. У віковій структурі росіян у 
1990-х рр. було більше, ніж в українців, людей похилого віку. 
Почасти це тому, що основу російського міста становили мігранти 
перших повоєнних років, а частково тому, що до міста 
переселялося чимало військових і цивільних росіян-пенсіонерів 
літнього та похилого віку. Висока питома вага росіян старшого 
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віку призвела до найвищого коефіцієнта смертності серед них, 
порівняно зі смертністю в інших областях регіону. А порівняно з 
середнім республіканським він виявився у тричі вищим. 
Збільшення рівня смертності російського населення Львівської 
області і зменшення їх народжуваності залишилося властивим для 
всього десятиріччя.  

Статева структура населення справляє значний вплив на 
формування ризику демографічних втрат, оскільки регулюють 
величину рівня народжуваності в регіоні. На початок 2012 р. у 
Львівській області частка чоловіків серед усього населення 
області становила 47,3%, а жінок, відповідно, 52,7%. Аналізу-
ючи динаміку статевої структури області, зазначимо, що порів-
няно із 2001 р. та 1989 р. суттєвих змін у розподілі її показників 
не фіксувалося. Розподіл населення за статями у Львівській 
області кращий, ніж в інших областях, а різниця між кількістю 
чоловіків і жінок – найменша. Але в області існує дисбаланс 
статевої структури польського населення на користь жінок. 
Станом на 2001 р. частка жінок у польському населенні області 
становила 59,5%. Отже, 32% польських жінок Львівської 
області не мали можливості вийти заміж [34]. Диспропорція за 
статями, що склалася серед польського населення Львівської 
області, також безпосередньо вплинула на народжуваність і 
зумовила негативні тенденції природного приросту поляків. 

Значний вплив на формування демографічної ситуації та 
ризику демографічних втрат у регіоні мала шлюбно-сімейна 
структура населення в його межах. Аналізуючи динаміку шлюб-
ності у регіоні протягом 1991–2011 рр., слід зазначити, що, 
порівняно з 1991 р., кількість зареєстрованих шлюбів зменши-
лася на 20,8%, а коефіцієнт шлюбності знизився із 8,6 у 1991 р. 
до 7,5 у 2011 р. Протягом досліджуваного періоду кризовим був 
2000 р., коли реєструвалася найменша кількість шлюбів – 15110, 
а коефіцієнт шлюбності встановився на рівні 5,7 шлюбів на 
1000 населення. За кількістю національно-змішаних шлюбів 
переважали поляки (51,8%); серед інших національностей – 
росіяни (40,6%), українці (18,5%), євреї (10,3%). Поляки, які 
проживали у селах, на 70,5% зберегли мононаціональність 
шлюбів [34].  
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Важливим фактором негативної демографічної динаміки став 
зовнішній фактор: міграція українців, росіян, поляків до інших 
реґіонів. Міграційний чинник має ключове значення для області. 
Міграція, зокрема трудова, впливає на економічне становище сімей 
і демографічну ситуацію в цілому (маємо на увазі відтік населення 
репродуктивного віку), етнічний і релігійний склад населення. 
Міграційний рух населення, на думку більшості дослідників, крім 
змін у чисельності, трансформує статевовікову структуру населення 
в районах прибуття і вибуття мігрантів, що, в свою чергу, впливає 
на формування ризику демографічних втрат. 

Аналіз динаміки міграцій у Львівській області виявив, що 
міграційні процеси в області характеризуються певною цикліч-
ністю розвитку. Так, за період з 1989 р. по 2001 р. міграційні 
тенденції Львівської області змінювалися кілька разів. Сальдо 
міграції області з негативного у 1989 р. (-6 тис. осіб) змінило своє 
значення на позитивне у 1990–1992 рр., а згодом, у 1993 р., 
повернулося до негативного (-1,7 тис. осіб) і вже мало від’ємний 
характер до кінця досліджуваного періоду.  

Росіяни за кількістю емігрантів посідали перше місце серед 
інших етнічних груп. Таким чином, у 1993–1995 рр. період 
сальдо міграції росіян було від’ємним для області і становило (за 
даними М.Шульги) 29,4 тис. осіб [21]. Дані по Львівській області 
підтверджують динаміку міграційної поведінки росіян щодо 
України загалом. Так, найбільше сальдо міграції росіян – по-
зитивне для України та від’ємне для Росії – зафіксовано у 1991 р. 
У наступному році цей показник знизився вдвічі, а у 1993 р. 
міграційна поведінка росіян змінилася: з України в Росію 
переселилося їх більше, ніж у зворотному напрямку. У 1993 р. 
вперше за багато років з України виїхало росіян більше, ніж 
в’їхало до неї (від’ємне сальдо становило 15,8 тис. чоловік). 
Згідно з даними Держкомстату в міграційному обміні Україна 
лише за 1994 р. втратила 93,9 тис. осіб російської національності. 
Це можна пояснити покращенням умов життя в Росії, порівняно з 
Україною. Починаючи з 1993 р. міграція в Україні поступово 
втрачає «етнічний характер» і набуває чітко вираженої еконо-
мічної мотивації. 
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Таблиця 8 [34] 
Міграційний приріст (скорочення) 1989–2001 рр. 

 

 Осіб 
 Міські 

поселення  
та сільська 
місцевість 

Міські 
поселення 

Сільська 
місцевість 

Львівська 
область 

   

Міграційний 
приріст, 

скорочення (–) 

   

1989 -6 000 7 900 -13 900 
1990 500 4 900 -4 400 
1991 300 8 100 -7 800 
1992 100 5 000 -4 900 
1993 -1 700 900 -2 600 
1994 -8 000 -5 500 -2 500 
1995 -14 900 -16 800 1 900 
1996 -13 500 -17 900 4 400 
1997 -13 600 -15 500 1 900 
1998 -13 200 -15 300 2 100 
1999 -14 800 -16 400 1 600 
2000 -16 500 -20 600 4 100 
2001 -17 900 -21 800 3 900 

 
Характерною особливістю міграційних процесів за період 

1993–2001 рр. є суттєве збільшення кількості населення, що 
мігрує: від’ємне сальдо міграції у цей період збільшилося у  
10,5 раза. За загальним сальдо міграції у 2002 р. Львівська 
область посідала 7-ме місце (-3297 осіб), а за обсягом міграції  
8-ме місце по Україні [33, с. 131]. В 2001 р. еміграційна актив-
ність населення (за офіційною державною статистикою) у 
західних областях – 1,21 особи на 1000 мешканців – найнижча, 
порівняно з іншими регіонами України. По державі загалом 
коефіцієнт еміграції – 2,23 ‰. Серед емігрантів Західної 
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України вищою мобільністю відзначається міське населення 
(72,9% вибулих, коефіцієнт еміграційної активності – 1,80‰). 
Серед тих, хто виїхав за кордон, селяни становлять 27,1%, 
коефіцієнт еміграції – 0,64 ‰. Досить низькі показники міждер-
жавних міграційних потоків, що офіційно реєструються орга-
нами державної статистики, на нашу думку, можна пояснити 
добре розвинутими тут іншими видами територіальної мобіль-
ності населення, в тому числі й нелегальної трудової еміграції. 

Аналіз міграційних потоків населення в Західному регіоні 
України засвідчує, що переважаючими напрямками як серед вибулих, 
так і серед прибулих виступають внутрішньообласні (76,4% у 2001 р). 
Вони спричиняють механічні зміни населення серед міських і 
сільських поселень. Упродовж 1989–1998 рр. чисельність іммігрантів 
у міські поселення збільшувалася майже на 1000 осіб щороку, а до 
2000 року – майже на 3 тис. осіб [37, с. 10–13]. А вже у 2002 р. міські 
поселення Львівської області втратили 730 осіб. У національній 
структурі внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньообласних) 
міграційних потоків різко переважає частка українців: у 1995 р. – 
75,6%, у 2000 р. – 86,3%, 2001 – 88% [38, с. 112, 145, 201]. Причому, 
якщо за рахунок внутрішньорегіональної (село – місто) міграції 
міські поселення Львівської області мали додатне сальдо, то в 
міжрегіональних і міждержавних міграцій – від’ємне [33, с.137–139]. 
Частка міжобласних міграцій населення – приблизно 22% і вона є 
дещо меншою від аналогічного пересічно державного показника. 
Здійснене моделювання міграційних ядер притяжіння в Україні 
засвідчило, що найтісніші міграційні зв’язки Львів має з містами 
Київ, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ (встановлено, що найбільш 
інтенсивний обмін населення Львівської області відбувається з  
м. Києвом та Київською областю). На міждержавні міграції припадає 
2% із загальної частки мігрантів. Із Західного регіону України у  
1999 р. за кордон виїхало 11,8 тис. осіб, що становило 10,7% емігран-
тів держави [37, с. 314–352]. (у 2000 р., відповідно, 11,6 тис. осіб і 
11,6%) [38, с. 364–372]. Зі Львівської області 2 252 особи (у 2000 р.). 
Головними країнами вселення вихідців із Західної України є: 
Російська Федерація – 29,05%, Ізраїль – 30,05%, Польща – 19,0%, 
Німеччина – 7,0%. [38, с. 364–372]. 
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Висновки 
 

Запропонована стаття є етногеодемографічним дослідженням. 
На відміну від традиційного варіанта «поселенського» підходу, 
який полягає у визначенні однорідних районів за показниками 
перш за все щільності населення, людності міських і сільських 
поселень і т.п., в представленій статті зроблений аналіз просторо-
вої специфіки за узагальнюючими показниками етнодемографічної 
ситуації (режиму природного відтворення, народжуваності 
смертності, динаміки чисельності населення, його етнічної, вікової 
і статевої структури і міграційної рухливості). Тобто, досліджу-
ється вплив територіальних систем на регіональні етнодемогра-
фічні процеси. Крім того, аналізуються не лише територіальні 
відмінності етнодемографічних показників у кожного конкретного 
етносу, а й етнічні відмінності однотипних демографічних показ-
ників на визначеній території. Такий аналіз дає змогу дослідити 
рівень сформованості територіальних етнічних спільностей і їхню 
«готовність» творити державну етнополітичну спільність, для якої 
характерним є національний простір, національна свідомість та 
ментальність, усвідомлення особливостей цієї спільності, прагнен-
ня до її захисту та збереження. 

Львівська область за сукупністю демографічних показників і 
ступенем сприятливості демографічної ситуації входить до 
Західноукраїнського демографічного регіону, в якому за загаль-
ним підсумком показників протягом 1989–2001 рр. склалася 
найсприятливіша (у загальноукраїнському масштабі) демографічна 
ситуація. При цьому, з 1995 р. в області розпочалася загальна 
депопуляція населення, відбувалося скорочення природного при-
росту в усіх етнічних групах і зростання показника смертності 
населення, але масштаби цих процесів були значно нижчими, ніж 
по Україні в цілому.  

Регіон можна охарактеризувати як слабогетерогенний за 
національною ознакою. Впродовж 1989–2001рр. відбулося не-
значне зменшення чисельності (на 6294 особи) і збільшення 
питомої ваги українського населення (з 90,4 до 94,8%), а також 
зменшення чисельності (з 262 тис до 135 тис. осіб) і питомої ваги 
(з 9,1% до 5,0%) представників етнічних груп у структурі 
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населення області. Кількість російського населення зменшилась у 2,1 
раза, польського – у 1,4 раза, єврейського – у 6,4 раза, білоруського – 
удвічі. Згідно з даними перепису у 2001р. етнічна структура насе-
лення Львівської області визначалась абсолютним, з максимальним 
значенням, порівняно з попередніми роками, домінуванням представ-
ників титульної нації (94,8%). 

Зменшенню кількості етнічних меншин сприяли два фактори. 
Перший – низький природний приріст, який не забезпечував навіть 
простого відтворення, другий фактор – це міграція в інші реґіони 
та за кордон. Однак стверджувати, що росіяни, поляки, білоруси у 
Львівській області взагалі не асимілювалися, було б не зовсім 
точно. Кількість росіян, для яких рідною ставала українська мова, 
хоча й повільно, але збільшувалася. Насамперед процеси україні-
зації відбувалися у сім’ях росіян, які переселилися до Львова в  
40-х – на початку 50-х років XX ст. Крім того, у Львові після 
переселення залишилися головно поляки зі змішаних польсько-
українських сімей, здебільшого жінки. Польське етнічне середо-
вище в радянському Львові швидко руйнувалося. Не надто 
численне молодше покоління українізувалося. Українізації поляків 
сприяло те, що суто польських сімей у Львові було обмаль. 
Здебільшого створювали змішані українсько-польські сім’ї, у яких 
дітей записували українцями. Одним з чинників цього процесу 
можна вважати пріоритет громадянського визначення націо-
нальної належності у осіб з розмитою ідентичністю, тобто грома-
дянство України автоматично визначає для них і національність (я 
живу в Україні, отже, я – українець, незважаючи на мою націо-
нальність або національність моїх батьків).  

Упродовж 1989–2001 рр. переважаюче міграційне скорочення 
сільського населення формувало і загальне від’ємне сальдо 
міграції в Львівській області. Незважаючи на своє прикордонне 
положення та широкий вихід до державного кордону, в області 
спостерігається низька інтенсивність міграції, а частка міждержав-
них напрямків міграційних потоків населення Львівської області 
нижча, ніж по Україні загалом. Низькі показники міграційної 
мобільності, що офіційно реєструються органами державної статис-
тики, на нашу думку, можна пояснити гарно розвинутими тут 
іншими видами територіальної мобільності населення (перш за все 
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трудових ресурсів): по-перше, щоденними маятниковими трудови-
ми потоками; по-друге, сезонною 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). 

 
_______________________________ 
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Леся Ковач 
 
ДИНАМІКА ЕТНОПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ГАЛИЧИНИ: 
ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 
Досліджено кількісні та якісні показники етнічної структури 

зайнятості населення сучасної Галичини. З’ясовано зміни, які відбу-
лися в ній після здобуття Україною державної незалежності. 
Зроблено висновок про відсутність у регіоні суттєвих конфліктно-
небезпечних чинників статусного домінування одних етнічних груп 
над іншим., Покращення потребують загальні параметри струк-
тури професійної зайнятості всього українського суспільства, які 
не відповідають сучасним потребам реформування політичного та 
економічного розвитку країни. 

Ключові слова: Галичина, етнопрофесійна структура, соціальна 
стратифікація, етноконфліктний потенціал.  

Lesia Kovach. The dynamics of ethnoprofesional structure in the 
employment of modern Galicia: etnopolitical context. The article 
deals with quantitative and qualitative indicesof ethnic structure in the 
development of contemporary Galicia. The changes, which have 
happened after Ukraine gained the independence,were found out. The 
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conclusion on the absence of significant conflict factors that claims 
thatone ethnic group status dominates over the othersin the region was 
made. The general parameters of employment professional structure, 
thatdon’t meet new needs in reforming of political and economic 
development of the country,require some improvements.  

Key word: Galicia, ethnopolitical structure, social stratification, 
ethnoconflict potential. 

  
Процеси регіоналізації, які відбуваються у сучасному світі й у 

багатьох випадках супроводжуються виникненням збройних конф-
ліктів та етнонаціональних потрясінь, актуалізують дослідження, 
пов’язані з регіональними особливостями розвитку територій та 
прогнозуванням на цій основі політичних наслідків. Особливо це 
стосується сфери зайнятості та економічних відносин, де інтереси 
як окремих людей, так і їх певних груп мають найвищу концен-
трацію, а отже, є найбільш конфліктнонебезпечними. «Націо-
налізм, – зазначає британський дослідник Р. Роговські, – майже 
завжди ґрунтується на прискіпливій оцінці власного інтересу і 
реальної суспільної ситуації (а не є наслідком історії або ілюзії) і 
він найтіснішим чином пов’язаний з суспільним поділом праці та 
змінами в цьому поділі» [1, с.87].  

Вважається, що за умов нормального функціонування еконо-
міки й адекватного структурування ринку праці, коли є великий 
діапазон вибору сфер зайнятості й відсутня дискримінація недо-
мінуючих груп населення за етнічними ознаками, такий поділ 
(припускається, що етнічні спільноти мають нахил до певного 
виду розумової чи фізичної діяльності і, займаючись саме нею, 
ефективно досягають найпомітніших успіхів) є позитивним 
механізмом регулювання виробничих відносин у поліетнічному 
суспільстві.  

Однак у кризових економічних ситуаціях, коли падає обсяг 
виробництва, зростає рівень безробіття, а отже, і конкуренція на 
ринку праці, то домінуюча більшість намагається зміцнити своє 
становище. За іммігрантами закріплюються сфери малокваліфі-
кованої, фізично важкої, брудної і низькооплачуваної праці, що 
усвідомлюються ними як дискримінація та стає причиною їхньої 
етномобілізації [2, c. 86]. 
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На інший бік поділу праці звертає увагу російський дослідник 
В. Ільїн. На його думку, різні етноси у боротьбі за виживання 
виявляються неоднаково пристосованими до умов певного суспіль-
ства, перш за все завдяки специфіці своєї культури (традиціям, 
нормам, цінностям тощо). У підсумку, одна етнічна культура сприяє 
вертикальній соціальній мобільності, друга – навпаки, перешкоджає 
їй. Тому, переконує В. Ільїн, доцільно розмежовувати етносоціальну 
стратифікацію у чистому вигляді та вторинну етносоціальну страти-
фікацію [3, c. 18]. Про етносоціальну стратифікацію у чистому 
вигляді можна говорити у тому разі, коли етнічні спільноти ціле-
спрямовано поставлені у нерівне становище у державній ієрархії та 
стають об’єктом привілеїв або дискримінації. Вторинна етно-
соціальна стратифікація виникає тоді, коли етнічні межі збігаються 
з природними зонами, галузевою зайнятістю та поселенською 
структурою. Внаслідок цього етносоціальна нерівність є результа-
том нерівності регіонів, галузей господарства, місця проживання 
(місто/село) [3, c. 309 – 310].  

У тому разі, пише М. Дністрянський, коли між регіонами 
існують суттєві відмінності, які більшістю населення усвідомлю-
ються як цілеспрямована дискримінація, – виникає регіональна 
мобілізація, яка може призвести до поширення регіональних рухів 
та етнорегіоналізму. У випадку відсталості – виникають одні 
мотиви невдоволення (центр «обкрадає»), а у разі вищого рівня 
розвитку – інші (ми «годуємо») [4, c. 70]. 

Проте, на думку В. Котигоренка, який протягом тривалого 
часу досліджує етнічні протиріччя і конфлікти в Україні, спе-
цифіку розвитку етнодемографічної та етносоціальної структури 
українського суспільства, потенційна конфліктогенність етно-
національних відмінностей полягає не так у факті їх наявності, 
скільки у векторах загальної соціально-економічної динаміки. 
«Суспільну напругу і конфлікти, – пише вчений, – продукують не 
етносоціальні відмінності як такі, а передовсім соціально-
економічні негаразди, здатні посилювати суспільне невдоволення, 
яке за певних умов і певними силами може бути каналізованим у 
сферу міжетнічних взаємин, ставлення етнічних спільнот до 
держави та її політики» [5, c. 152]. 
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Враховуючи вищезазначене, метою вказаного дослідження 
стало з’ясування професійної структури зайнятості етнічних груп 
сучасної Галичини в межах Львівської, Івано-Франківської та 
Тернопільської областей. Гносеологічний зміст такого виміру 
полягав у встановленні кількісних показників якісних ознак дос-
ліджуваних явищ і процесів та їх пояснення з позицій політичної 
науки. Адже в демократичних державах, де найбільш сутнісні 
питання життєдіяльності вирішуються більшістю населення, кіль-
кісні показники перетворюються на порівняно різну можливість 
етнічних груп впливати на прийняття важливих для себе та 
держави рішень – у процесі референдумів, виборчих кампаній, 
взаємовідносин з органами державної влади тощо. У багатьох 
випадках саме чисельність тієї чи іншої етнічної групи та 
наявність у її складі економічно і політично сильних лідерів стає 
головною підставою для етнічної мобілізації та вимаганні 
«особливих» прав для себе.  

Критерій професійної належності обрано внаслідок того, що 
саме в професії (занятті) акумульовано більшість стратифікацій-
них ознак. Це і дохід, і рівень освіти, і складність праці, і престиж, 
і винагорода.  

Висока частка людей, зайнятих фізичною малокваліфіко-
ваною працею серед тієї чи іншої етнічної групи, вказує на 
низький рівень розвитку її продуктивних сил, реальні можливості 
та перспективи. У той час як наявність людей з високим фаховим 
рівнем свідчить про їх високу кваліфікацію та створює більше 
можливостей у доступі до інших життєво важливих благ та 
ресурсів, насамперед владних. Крім цього, це значно зменшує 
потенціал виникнення процесів сегрегації окремих груп у 
суспільстві за етнонаціональною ознакою та етнополітичних 
конфліктів як таких. 

Глобалізація ще більшою мірою посилює залежність рівня 
добробуту людини від її професійних характеристик. Адже чим 
більшою мірою професія стосується інноваційних галузей, тим біль-
ше вона оплачується. Як наслідок, посилюється розрив між групами 
кваліфікованих і малокваліфікованих працівників [6, c. 31], забезпе-
ченим і малозабезпеченим населенням, тими, хто задоволений своїм 
становищем у суспільстві і незадоволений. 
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Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких 
дослідницьких завдань: 

– з’ясувати основні параметри сучасної структури зайнятості 
етнічних груп населення регіону та порівняти їх із аналогічними 
показниками 1989 р. Зокрема, дослідити, чи вплинуло здобуття 
Україною державної незалежності на стан етнічної субординації на 
ринку праці вказаного регіону; 

– виявити чинники, здатні стати джерелом етноконфліктності. 
Об’єктом дослідження обрано етнополітичні аспекти 

структури професійної зайнятості населення сучасної Галичини. 
Предметом – представленість етнічних груп у високо-

статусних і низькостатусних видах діяльності. 
Особливу увагу в роботі приділено соціально-економічним 

проблемам і потребам етнічних спільнот. Адже суперечності, що 
виникають з приводу володіння матеріальними і суспільними ресур-
сами, на думку науковців, є одними з головних у виникненні сус-
пільних і політичних конфліктів. Так, «оглядаючи причини між-
етнічного конфлікту, – зазначають українські дослідники В. Євтух 
та А. Попок, – можна дійти висновку, що глобальною причиною 
конфліктів є змагання соціальних груп (а етнічна спільнота є одним 
з її різновидів) за здобуття гідних ніш у процесі суспільного 
розвитку країни… Оскільки можливості таких ніш на певному 
статистичному відтинку розвитку суспільства обмежені (мається на 
увазі той факт, що вони зазвичай зайняті представниками етнічних 
спільнот з більш потужним силовим полем), то конкурентне 
співіснування різних етнічних спільнот може набирати гостроти й 
досягати… стану етнічного антагонізму, від якого лише крок до 
виникнення етнічного конфлікту» [7, c. 164]. 

У ході дослідження було використано показник питомої ваги 
зайнятості етнонаціональних груп регіону (показує, яку частку 
становить окрема частина сукупності від усієї сукупності), а також 
обчислено співвідношення між окремими професійними катего-
ріями етнонаціональних груп у складі усього зайнятого населення, 
тобто визначено якісні характеристики структури професійної 
зайнятості етнічних груп, їх ресурсні можливості. Показник 
питомої ваги було застосовано, щоб встановити пропорційність 
представництва етнонаціональних груп, насамперед у тих видах 
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прикладання праці, які зазвичай вважають престижними, тобто 
виявити або спростувати наявність дискримінації в сфері зайня-
тості за етнонаціональною ознакою. 

Основою аналізу вказаного дослідження стали результати 
переписів населення України – останнього радянського перепису 
населення 1989 і першого Всеукраїнського перепису населення 
2001 років, а також інші статистичні джерела і наукові розробки з 
зазначеної проблематики, зокрема, роботи – Р. Лозинського  
[8, c. 264 – 272], Т. Возняка [9], М. Кусяк [10], Н. Коваліско [11], 
І. Монолатія [12], І. Барної [13]. Викладений у них матеріал 
дозволив зорієнтуватись у найбільш актуальних питаннях 
суспільно-політичної ситуації в регіоні, виявити чинники етно-
конфліктності та запропонувати можливі шляхи їх подолання. 

Отже, як свідчать дані останнього Всесоюзного перепису 
населення 1989 р., на час розпаду СРСР у Галичині проживало 
близько 4 млн осіб різних національностей. Найбільш чисельними 
етнічними групами регіону були українці, росіяни, поляки, 
білоруси, євреї, молдовани. 

У Львівській області станом на 1989 р. кількість українців 
становила 2 млн 464 тис. 739 осіб. З них 1 млн 366 201 особа 
мешкала у містах, 1 млн 098 тис. 538 осіб – у селах.  

Проведений аналіз населення регіону в розрізі його 
етнопрофесійної структури показав, що найбільше українців було 
серед робітників (57,7%), причому робітники переважали як серед 
міського (61,7%), так і сільського населення (51,9%). Другою за 
чисельністю соціальною стратою серед українців були службовці. 
Їхня кількість становила 595 тис. 391 особу, або 24,2% населення 
області. Жителями міст було 485 тис. 692 осіб (35,6%), сіл –  
109 тис. 699 осіб (10,0%). Найменше українців працювало у сіль-
ському господарстві. Кількість колгоспників серед них становила 
449 тис 865 осіб, або 18,2% усього зайнятого населення області.  
В колгоспах прцювало 34 тис. 811 мешканців міст (25,0%) та  
415 тис. 054 (37,8%) мешканців сіл.  

Незначною серед українців була частка осіб, зайнятих інди-
відуальною трудовою діяльністю, служителів культу та тих, хто не 
вказав суспільної групи – 5 тис. 497 осіб, або 0,2% населення 
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Львівської області. З них 2 тис. 484 (0,2%) особи мешкали в 
містах, а 3 тис. 013 осіб (0,2%) – у селах. 

Загальна кількість зайнятого населення серед українців 
Львівської області становила 1 млн 235 тис. 703 осіб, або 50,1% 
усього населення, що проживало на її території. Мешканцями міст 
було 729 тис. 904 особи (53,4%), мешканцями сіл – 505 тис. 799 
осіб (46,9%). 

Другою за чисельністю етнічною групою Львівської області 
були росіяни. Їхня кількість становила 195 тис. 116 осіб, або 7,2% 
усього її населення. В містах проживало 188 тис. 923 росіян, в 
селах – 6 тис. 193 осіб вказаної національності. 

Найчисельнішим соціальним прошарком серед них були 
службовці – 110 тис. 591 особа, або 56,7% усіх зайнятих росіян 
Львівської області. Серед міських жителів росіян-службовців було 
108 тис. 493 особи (57,4%), серед мешканців сіл – 2 тис. 098 осіб 
(33,9%). 

Другими за чисельністю серед зайнятих росіян були робіт-
ники – 82 тис. 020 осіб, або 42,0%. У містах кількість робітників 
серед росіян становила 79 тис.157 осіб (41,9%), у селах – 2 тис.  
863 особи (46,2%). 

У сільському господарстві Львівської області було зайнято 
лише 1 тис. 667 осіб російської національності (0,9%). Кількість 
колгоспників серед росіян – міських жителів становила 737 осіб 
(0,4%), сільських – 930 осіб (15,0%). 

Як і серед українців, незначною була кількість росіян, зайня-
тих індивідуальною трудовою діяльністю, служителів культу та 
тих, хто не вказав суспільну групу – 838 осіб (0,4%). Серед місько-
го населення таких налічувалось 536 осіб (0,3%), серед сільського 
населення – 302 особи (4,9%). 

Кількість зайнятого російського населення серед усього насе-
лення Львівської області становила 106 тис. 122 особи (54,4%). 
Мешканцями міст було 102 тис. 505 осіб (54,3%), мешканцями сіл – 
3 тис. 617 осіб [14, c. 45].  

В Івано-Франківській області, як і у Львівській, у етнонаціо-
нальній структурі її населення абсолютну більшість становили 
українці. Станом на 1989 р. на території області проживало 1 млн 
342 тис. 888 осіб української національності (95,0%). З них меш-
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канцями міст було 523 тис. 557 осіб (39,0%), мешканцями сіл –  
819 тис. 331 особа (61,0%). 

У сфері зайнятості найбільш чисельним соціальним прошар-
ком серед українців Івано-Франківщини були робітники – 726 тис. 
908 осіб (54,1%). Серед них мешканцями сіл було 410 тис.407 осіб, 
мешканцями міст – 316 тис. 501 особа. 

Другими за цим показником були колгоспники – 344 тис.  
998 осіб (25,7%). У колгоспах працювало 21 тис. 126 осіб, які 
проживали в містах (4,0%), та 323 тис. 872 тис. особи (39,5%), які 
проживали в селах. 

Помітно меншою серед українців була кількість службовців – 
264 тис. 104 особи (19,7%). З них 184 тис. 446 осіб належало до 
міської інтелігенції (35,2%), а 79 тис. 658 осіб – до сільської. 

Найменш чисельною соціальною стратою серед українців 
були особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю, служи-
телі культу та ті, що не вказали суспільну групу – 6 тис. 878 осіб 
(0,5%). У містах таких було 1 тис. 484 особи (0,3%), в селах –  
5 394 особи (0,4%) [14, c. 431].  

У Тернопільській області, як і в двох попередніх, також 
спостерігалися диспропорції на користь росіян. Українці в 
основному працювали в сільському господарстві області, на той 
час найменш престижній і оплачуваній галузі народного господар-
ства СРСР. У більш розвинених у промисловому плані Львівській 
та Івано-Франківській областях кількість українців, зайнятих у 
промисловому виробництві, становила 453 471 особу (36,7%) та 
203 075 осіб (31,6%), відповідно.  

У сільському і лісовому господарстві Львівської області 
українців налічувалося 217 106 осіб (17,6%), Івано-Франківської – 
157 328 осіб (24,5%) [14, c. 454 – 455]. 

Російське населення було зайняте головним чином у про-
мисловості, в народній освіті, культурі, науці і науковому обслуго-
вуванні, а особливо в управлінні – привілейованій соціальній 
страті радянського суспільства. Виділялися цілі сфери, як, 
наприклад, силові структури, суд, прокуратура, праця в яких була 
прерогативою осіб саме російської національності. У постанові 
пленуму ЦК КПУ від 4 червня 1953 р., зокрема, знаходимо такі 
відомості щодо структури зайнятості населення Західної України: 
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із 742 секретарів обкомів, міськкомів і райкомів партії лише 62 
особи були місцевими жителями. Серед 599 відповідальних 
працівників апарату обкомів партії таких було лише 22 особи, 
серед 2 776 відповідальних працівників апарату міськкомів і 
райкомів партії – тільки 285 осіб. Серед голів, заступників голів і 
секретарів виконкомів міських і районних Рад депутатів трудящих 
місцеві українці становили 44%, поміж секретарів міськкомів і 
райкомів комсомолу – 46%, міських і районних прокурорів – 12%, 
народних суддів – 40%, голів райспоживспілок – 42%, завідувачів 
районних і міських фінансових відділів – 44%, завідувачів район-
них відділів сільського господарства – 16%. 

Подібною була ситуація і з висуненням місцевих кадрів на 
керівні посади в наукових, культурно-освітніх та інших організа-
ціях. Так, у Львові з 1718 професорів та викладачів 12 вищих 
навчальних закладів місцеву інтелігенцію представляли лише  
320 осіб, у складі директорів цих навчальних закладів не було 
жодного місцевого працівника; серед 25 заступників директорів з 
місцевих працював лише один, а серед 42 деканів вузів тільки два 
були з Західної України [15, c. 146 – 147]. 

І якщо до Другої світової війни кількість населення російської 
національності в Західній Україні становила десяту частку від-
сотка, упродовж другої половини 1940-х та в 1950-ті роки його 
частка зросла до 5% (близько 330 тис. осіб) [15, c. 143]. 

Міграція росіян у Західну Україну була викликана низкою 
обставин. По-перше – об’єктивною потребою індустріалізації, по-
друге – ідеологією та політикою влади, спрямованих на деукраїні-
зацію цього найбільш антирадянського регіону України, яка, крім 
іншого, передбачала формування з новоприбулих переселенців 
лояльної для зміцнення режиму етносоціальної бази, покликаної 
забезпечити встановлення повного контролю за суспільно-полі-
тичним життям у краї. Натомість за українцями закріплювалися 
сфери малокваліфікованої фізичної праці, що потребувала 
найпростіших навичок. 

Про негативні наслідки такої політики для кваліфікаційних ха-
рактеристик професійної структури українського населення Гали-
чини красномовно свідчить співвідношення зайнятих розумовою і 
фізичною працею. У Львівській області відповідні пропорції серед 
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українців у 1989 р. були такими: 70,6% – становили особи, зайняті 
переважно фізичною працею, 29,4% – переважно розумовою пра-
цею. Натомість у росіян ситуація мала прямо протилежний харак-
тер: 57,1% серед них були зайняті переважно розумовою працею, а 
42,9% – переважно фізичною працею. В Івано-Франківській області 
частка українців, зайнятих переважно фізичною працею, становила 
73,7%, переважно розумовою працею – 26,3% [14, c. 501]. 

Негативним чинником для суспільного та економічного розвитк-
у українців був і той факт, що, перебуваючи у складі різних імперій, 
землі Галичини завжди опинялися на периферії, а більшість україн-
ського населення проживала у селах. Статус аграрного зберігався за 
регіоном аж до кінця існування СРСР, хоча суттєві позитивні зрушен-
ня в напрямі його промислового розвитку, особливо після включення 
до складу СРСР, усе ж таки відбувалися. Проте, зазначає М. Кусяк, 
компонентно-функціональну структуру економіки регіону становили 
в основному сировинні галузі (нафтовидобувна, деревообробна) та 
галузі неглибокої переробки. Наукомісткі виробництва ВПК (військо-
во-промислового комплексу) стали зароджуватися у регіоні лише у 
другій половині ХХ століття [10, c. 11].  

Порівняти, наскільки змінилася ситуація в сфері зайнятості 
серед найбільш чисельних етнічних груп регіону після здобуття 
Україною державної незалежності, дозволяють дані першого 
Всеукраїнського перепису населення 2001 р.  

«Словник занять» Всеукраїнського перепису населення  
2001 р. містить 9 класифікаційних груп (розділів), 97 підгруп, згідно 
з якими і були розподілені заняття окремих респондентів, названі 
ними як відповідь на запитання переписного листа. Під заняттям 
розуміється діяльність, яка дає заробіток або дохід.  

Словник розроблено науковими установами країни на базі 
чинного в Україні з січня 1995 р. Державного класифікатора 
України «Класифікатора професій» ДК 003-95 з урахуванням змін, 
що були внесені протягом 1998 – 2001 рр. Державний класифі-
катор професій України ґрунтується на Міжнародній стандартній 
класифікації професій 1998 р. (ISCO – 88), рекомендованій 
Міжнародною конференцією статистики праці для переведення 
національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін 
професійною інформацією [15, c. 6 – 7]. Оскільки соціальні й 
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економічні зміни постійно модифікують професійну структуру, то 
й здатність будь-якої окремої класифікації відображати цю струк-
туру в часі є обмеженою. Саме тому здійснюється постійне онов-
лення класифікаційної схеми, хоча це й ускладнює процес 
ідентифікації змін, що відбуваються. 

Перша група (розділ) – «Законодавці, вищі державні служ-
бовці, керівники» – містить професії, що пов’язані: з визначенням 
та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням; 
вищим державним управлінням; правосуддям та прокурорським 
наглядом; керівництвом підприємствами, установами, організаціями 
та їх підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності. 
Група охоплює широке коло професій, пов’язаних з здійсненням 
різноманітних функцій управління та керівництва. Присутність у 
цій професійній страті не тільки є ознакою належності до полі-
тичної, управлінської та промислової еліти, а в умовах політичної 
системи України визначає також доступ до власності. 

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 
у Львівській області частка українців серед законодавців, вищих 
державних службовців та керівників становила 95,35%, росіян – 
5,54%, осіб інших національностей – 1,66%; в Івано-Франківській 
області вказані пропорції були такими: 96,04%, 3,21%, 0,74%, 
відповідно; у Тернопільській – 97,17%, 2,06%, 0,76%, відповідно. 

У структурі зайнятості зазначених національностей Львів-
ської області найбільша частку законодавців, вищих державних 
службовців та керівників мали росіяни – 15,22% (до речі, у 
Донецькій області, з переважаючим російським населенням, цей 
показник був меншим і становив 12,21%). Серед українців 
представників цієї групи професій було 9,23%, серед осіб інших 
національностей (найбільш чисельними серед них були поляки, 
білоруси та євреї) – 13,59%. 

Схожою була картина і в Івано-Франківській та Терно-
пільській областях. Так, у структурі зайнятості населення Івано-
Франківської області частка росіян серед законодавців, вищих 
державних службовців та керівників становила 14,47%, в осіб 
інших національностей – 12,8%, в українців – 7,59%. У Тернопіль-
ській області відповідні пропорції були такими: 13,22%, 11,01%, 
8,24%, відповідно. 
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Частка законодавців, вищих державних службовців та керів-
ників серед усього зайнятого населення України у 2001 р. стано-
вила 9,99% (1 724 725 осіб). За цим показником Україна перебу-
вала на середньоєвропейському рівні (10,0%). У країнах Європи у 
2001 році питома вага законодавців, вищих державних службовців 
та керівників коливалася в межах від 2,4% у Румунії – до 13,4% у 
Великій Британії. Серед зайнятого населення Російської Федерації 
вона становила 4,3% [16, c. 173].  

У 2012 р. кількість законодавців, вищих державних службов-
ців та керівників порівняно з 2001 р. зменшилася до 1494,4 тис. 
осіб (на 13,36%). Від кількості осіб, які підлягали обстеженню, 
чоловіків було 754,4 тис. осіб (7,4%), жінок – 740 тис. осіб 
(7,2%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 
15,7%, жінки – 13,6% [17, c. 34]. 

Тут і далі в тексті термін «кваліфікація» визначається як здат-
ність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи; термін 
«професія» – як здатність виконувати подібні роботи, що вима-
гають від особи певної кваліфікації; а термін «робота» вживається 
в значенні певних завдань та обов’язків, що виконані, виконуються 
чи повинні бути виконані однією особою. 

Інша престижна соціальна група, належність до якої вважається 
індикатором соціальної впливовості групи, є «Професіонали». 
Професії цієї групи вимагають від працівника кваліфікації за дипло-
мами про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра, 
про присудження наукового ступеня кандидата наук, доктора наук, 
атестатам ученого звання старшого наукового співробітника, 
доцента, професора. Професійні знання полягають у збільшенні 
наявного фонду знань, застосуванні певних концепцій, теорій та 
методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому 
викладанні відповідних дисциплін у повному обсязі. 

Серед усіх професіоналів Львівської області частка українців 
становила 92,5%, росіян – 5,92%, осіб інших національності – 
1,47%. В Івано-Франківській області ці показники серед названих 
національностей були, відповідно: 96,02%, 3,20%, 0,70%. У 
Тернопільській області – 97,39%, 2,0%, 0,58%, відповідно. 

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї 
групи професій мали росіяни. У Львівській області професіоналів 



 

 271

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

серед росіян було 24,46% (для порівняння: у Донецькій області, де 
кількість етнічних росіян дорівнювала майже 40,0%, цей показник 
становив 12,16%), українців – 13,85%, осіб інших національностей – 
18,11%. В Івано-Франківській області відповідні пропорції стано-
вили: 19,7%, 10,38%, 16,49%. У Тернопільській області – 18,78%, 
12,06%,12,38%, відповідно. 

Частка професіоналів серед усього зайнятого населення 
України становила 12,23% (2 109 714 осіб). 

У 2012 р. їх кількість зменшилася до 2002,6 тис. осіб (на 
5,08%). Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було  
624,1 особи (6,1%), жінок – 1378,5 (13,5%). У розрізі до осіб відпо-
відної статі чоловіки становили 13,0%, жінки – 25,3%. 

До групи професій, участь у яких також вважається престиж-
ною, належать «Фахівці» – люди, які володіють знаннями в одній 
або більше галузях природничих, технічних чи гуманітарних наук. 
Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, 
пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів 
відповідних наук. Це професії, яким відповідає кваліфікація за 
дипломом чи іншим відповідним документом молодшого спеціа-
ліста, бакалавра, спеціаліста, що проходить післядипломну підго-
товку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру); спеціаліста 
(на роботах з керування складними технічними комплексами та їх 
обслуговування). 

Частка українців серед фахівців Львівської області становила 
93,65%, росіян – 5,0%, осіб іншої національності – 1,31%. 

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї 
групи професій мали росіяни – 18,69%. В українців зазначений 
показник становив 12,66%, серед осіб інших національностей – 
14,59%. 

В Івано-Франківській області частка українців серед усіх 
фахівців області становила – 96,58%, росіян – 2,88%, осіб інших 
національностей – 0,545.  

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї 
групи професій мали росіяни – 17,59%. Дещо меншою вона була в 
осіб інших національностей – 12,55%. Серед українців кількість 
таких осіб була найменшою і становила 10,35%. 
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У Тернопільській області частка фахівців серед українців стано-
вила 97,72%, росіян – 1,78%, осіб інших національностей – 0, 49%. 

У структурі зайнятості фахівців серед українців було 10,94%, 
серед росіян – 15,06%, серед осіб інших національностей – 9,38%. 

Частка фахівців серед усього зайнятого населення України 
становила 12,23% (2 325 937). 

У 2012 р. їх кількість зменшилася до 1358,9 тис. осіб (на 
41,58%). Від кількості осіб, які підлягали обліку, чоловіків було 
367,6 тис. осіб (3,6%), жінок – 991,3 тис. осіб (9,7%). У розрізі 
до осіб відповідної статі чоловіки становили 7,7%, жінки – 
18,2% [17, c. 35]. 

Четверта група – «Технічні службовці» – включає професії, 
які передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження та 
відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні 
знання цієї групи пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, 
роботою на друкарських машинках чи інших конторських машин-
ках, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуван-
ням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, 
надання довідок, реєстрації або переведення інформації тощо). 
Професії вимагають повної загальної середньої та професійної 
освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної 
підготовки на виробництві. 

Частка українців серед усіх технічних службовців Львівської 
області становила 93,18%, росіян – 5,43%, осіб інших національ-
ностей – 1,37%. В Івано-Франківській області вказані пропорції 
були такими: 96,38%, 3,04%, 0,56%, відповідно. У Тернопільській 
області – 94,88%, 3,80%, 1,30%, відповідно. 

У структурі зайнятості найбільшу кількість представників цієї 
групи професій в усіх названих областях Галицького регіону мали 
росіяни. У Львівській області їхня частка становила 5,20%, в 
Івано-Франківській – 3,79%, у Тернопільській – 7,86%. Серед 
українців Львівської області представників цієї групи професій 
було 3,23%, Івано-Франківської – 2,10%, Тернопільської – 2,59%; 
серед осіб інших національностей Львівської області – 3,90%, 
Івано-Франківської – 2,69%, Тернопільської – 6,08%, відповідно. 

Частка «Технічних службовців» серед усього зайнятого 
населення України також була на низькому рівні і становила 3,68% 
(635 475 осіб). 
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У 2012 р. кількість технічних службовців зменшилася до 
432,1 тис. осіб (на 32,01%). Від кількості осіб, які підлягали об-
ліку, чоловіків було 61,0 тис. осіб (0,6%), жінок – 371,1 тис. осіб 
(3,6%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіків налічувалося 
1,3%, жінок – 6,8%. 

Незначна кількість технічних службовців у структурі зайня-
тості населення України, яка в Галичині серед росіян та осіб інших 
національностей є помітно вищою за середньоукраїнські показ-
ники, свідчить про суттєву згорнутість сфери непобутових послуг 
(юридичні, наукові, консалтингові та інші), комунікативної та 
інформаційної інфраструктури, що, з одного боку, «підтримує» 
ціновий диктат, зловживання з боку чиновників та структур-
монополістів щодо сфери малого бізнесу та підприємництва, а з 
іншого – продукує подальшу правову необізнаність та незахи-
щеність широких верств населення. Для порівняння – в країнах 
Європи у 2001 р. цей показник коливався в межах 4,2% у Румунії і 
16,2% у Бельгії. У Великій Британії його значення дорівнювало 
13,4%, у Швейцарії – 13,8%, у Німеччині – 12,9%, в Іспанії – 9,7%, 
у Польщі – 7,7%. Нижчим за український цей показник був лише 
на території Російської Федерації, де він становив 3,4% [16, c. 173].  

Особливе місце з огляду престижності посідають представники 
п’ятої групи – «Працівники сфери обслуговування та торгівлі». 
Група охоплює професії, які передбачають наявність знань, необхід-
них для надання відповідних послуг чи здійснення торгівлі. Профе-
сійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з 
поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, 
підтриманням правопорядку, торгівлею тощо. Більша частина 
професій цієї групи вимагає повної загальної середньої та профе-
сійної освіти або повної загальної середньої освіти та професійної 
підготовки на виробництві. Високий соціальний престиж має 
менеджерський прошарок цієї групи. 

Частка українців, зайнятих у цій групі професій, у Львівській 
області становила 94,90%, росіян – 3,83%, осіб інших національ-
ностей – 1,23%. В Івано-Франківській області відповідні пропорції 
були такими – 97,1%, 2,34%, 0,55%; у Тернопільській області – 
98,02%, 1,45%, 0,52%, відповідно. 
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У структурі зайнятості українців, що працювали у сфері 
обслуговування і торгівлі Львівської області, було 9,26%, Івано-
Франківської – 9,44%, Тернопільської – 7,19%. У росіян цей показ-
ник був вищим і становив 10,33% у Львівській області, 12,99% – 
Івано-Франківській області, 8,05% – Тернопільській області. В осіб 
інших національностей Львівської області цей показник дорів-
нював 9,84%, Івано-Франківської – 11,73%, Тернопільської – 6,6%. 

Частка «Працівників сфери обслуговування та торгівлі» серед 
усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 11,09% 
(1 913 591 особу). 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій змен-
шилася до 882,4 тис. осіб (на 53,89%). Від кількості осіб, які 
підлягали обліку, чоловіків було 269,6 осіб (2,6%), жінок – 612,8 
(6,0%). У розрізі до осіб відповідної статі, чоловіки становили 
5,6%, жінки – 11,3%. 

Шоста група занять – «Кваліфіковані працівники сільсько-
го та лісового господарства, риборозведення та рибальства». 
Група містить професії, які передбачають знання, необхідні для 
сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, рибо-
розведення та рибного промислу. Професійні завдання полягають 
у вирощуванні врожаю, розведенні тварин чи полюванні, вилову 
риби чи її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнта-
цією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організа-
ціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям. 
Освіта має бути повною загальною середньою або професійною, 
чи повною загальною середньою з професійною підготовкою на 
виробництві. 

У Львівській області частка українців серед кваліфікованих 
працівників сільського та лісового господарства, риборозведення 
та рибальства становила 98,77%, росіян – 0,53%, осіб інших 
національностей – 0,69%. В Івано-Франківській області відповідні 
пропорції були такими: 99,34%, 0,37%, 0,27%. У Тернопільській 
області – 99,1%,0,56%, 0,35%, відповідно. 

У структурі зайнятості населення Львівської області най-
більшу частку представників цієї групи професій мали українці – 
1,35%. Серед усіх зайнятих росіян людей цих професій було 
0,20%, осіб інших національностей – 0,79%.  
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В Івано-Франківській області найбільшу частку у цій групі 
професій також мали українці – 1,86%. Другими за величиною 
вказаного показника були особи інших національностей – 1,11%. 
Серед росіян частка осіб цієї групи професій становила лише 
0,40%. 

Схожою була ситуація і в Тернопільській області. Так, частка 
українців у цій сфері прикладання праці була найбільшою і стано-
вила 2,52%. Натомість росіян, зайнятих вказаним видом діяль-
ності, було лише 1,09%, осіб інших національностей – 1,54%. 

Частка «Кваліфікованих працівників сільського та лісового 
господарства, риборозведення та рибальства» серед усього зайня-
того населення України у 2001 р. була найменшою і становила 
2,53% (436 989 осіб). Для порівняння: у країнах Європи, зокрема у 
Польщі, цей показник дорівнював 18,1%, Румунії – 42,6%, 
Португалії – 11,6%, Німеччині – 2,0%, Бельгії – 1,7%, Російській 
Федерації – 2,6% [16, c. 174]. 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій зменши-
лася до 102,2 тис. осіб (на 76,62%). Від кількості осіб, які підляга-
ли обстеженню, чоловіків було 42,4 тис. осіб (0,4%), жінок –  
59,8 тис. осіб (0,6%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки 
становили 0,9%, жінки – 1,1%. 

Сьома група (розділ) – «Кваліфіковані працівники з 
інструментом» – включає професії, які передбачають знання, 
необхідні для вибору способів використання матеріалів та 
інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик 
та призначення кінцевої продукції. До групи належать професії, 
пов’язані з видобуванням корисних копалин, будівництвом та 
виробленням різної продукції. Ці професії вимагають повної 
загальної середньої та професійної освіти і професійної підготовки 
на виробництві. Для деяких професій потрібна кваліфікація 
молодшого спеціаліста. 

Частка українців, охоплених цією групою занять, серед усіх 
зайнятих цією групою професій у Львівській області становила 
55,74%, росіян – 2,87%, осіб інших національностей – 1,13%. В 
Івано-Франківській області відповідні пропорції були такими: 
97,88%, 1,65%, 0,46%, у Тернопільській області – 98,15%, 1,24%, 
0,60%, відповідно. 
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У структурі зайнятості українців Львівської області пред-
ставників цієї групи професій було 10,82%, росіян – 8,94%, осіб 
інших національностей – 10,50%. В Івано-Франківській області 
вказані показники були такими: 9,52% – частка цієї групи про-
фесій серед українців, 9,15% – серед росіян, 9,76% – серед осіб 
інших національностей. У Тернопільській області – 7,52%, 7,21%, 
7,88%, відповідно. 

Частка «Кваліфікованих працівників з інструментом» серед 
усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 11,98% 
(2 067 580 осіб). 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій змен-
шилася до 1386,7 тис. осіб (на 32,94%). Від кількості осіб, які 
підлягали обліку, чоловіків було 1133,4 тис. осіб (11,1%), жінок – 
253,3 тис. осіб (2,5%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки 
становили 23,6%, жінки – 4,7%. 

Восьма група – «Оператори та складальники устаткування 
і машин» – об’єднує професії, які потребують знань, необхідних 
для експлуатації та нагляду за роботою устаткування та машин, у 
тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.  

Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копа-
лин чи нагляд за їх видобуванням, ведення робочого процесу та 
виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування 
транспортними засобами чи пересувними установами, складання 
виробів із деталей та вузлів. 

У Львівській області частка українців серед професій цієї 
групи становила 96,83%, росіян – 2,18%, осіб інших національ-
ностей – 0,95%. В Івано-Франківській області вказані показники 
були такими: 98,27%, 1,32%, 0,40%, у Тернопільській області – 
98,51%, 0,88%, 0,59%, відповідно. 

У структурі зайнятості Львівської області найбільшу кількість 
таких осіб мали українці – 13,08%. Серед росіян цей показник ста-
новив 8,13%, серед осіб інших національностей – 10,60%. Схожою 
була ситуація в Івано-Франківській та Тернопільській областях. 
Так, частка українців, зайнятих у цій групі професій, в Івано-
Франківській області становила 11,21%, росіян – 8,61%, осіб інших 
національностей – 10,03%. У Тернопільській області значення 
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цього показника в українців дорівнювало 13,06%, росіян – 8,87%, 
осіб інших національностей – 13,57%. 

Частка «Операторів та складальників устаткування і машин» 
серед усього зайнятого населення України у 2001 р. становила 
15,30% (2 639 733 осіб). 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій зменши-
лася до 1508,5 тис. осіб (на 42,86%). Від кількості осіб, які 
підлягали обліку, чоловіків було 1131,7 тис. осіб (11,01%), жінок – 
376,7 тис. осіб (3,7%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки 
становили 23,6%, жінки – 6,9%. 

До найменш престижних, безумовно, належить дев’ята група – 
«Найпростіші професії». Заняття цієї групи потребують знань для 
виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, у 
деяких випадках зі значними фізичними зусиллями.  

Професійні завдання пов’язані з продажем товарів на вулиці, 
збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пран-
ням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у 
видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та 
промисловій галузях тощо. Для професій цієї групи достатньо 
неповної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки 
на виробництві чи інструктажу.  

У Львівській області частка українців серед професій цієї 
групи становила – 98,06%, росіян – 1,12%, осіб інших націо-
нальностей – 0,80%. В Івано-Франківській області значення цього 
показника в українців становило 99,10%, у росіян – 0,61%, осіб 
інших національностей – 0,27%. У Тернопільській області відпо-
відні пропорції були такими: 98,81%, 0,68%, 0,50%, відповідно. 

У структурі зайнятості Львівської області найвищим значення 
цього показника було саме серед українців – 26,17%. Серед росіян 
частка «Найпростіших професій» була значно меншою і становила 
8,28%, серед осіб інших національностей – 17,68%. В Івано-Фран-
ківській області відповідні пропорції були такими: 37,50%, 
13,25%, 22,79%. У Тернопільській області: 34,18%, 17,98%, 
29,52%, відповідно. 

Частка «Найпростіших професій» серед усього зайнятого 
населення України становила 19,38% (3 344 448 осіб), тоді як у 
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Швейцарії вона, наприклад, дорівнювала 5,9%, Польщі – 7,9%, 
Німеччині – 8,5% [16, c. 176]. 

У 2012 р. кількість представників цієї групи професій, і що є 
дуже позитивним фактом, також зменшилася (на 67,88%) і 
становила 1074,5 тис. осіб. Від кількості осіб, які підлягали обліку, 
чоловіків було 413,8 тис. осіб (4,0%), жінок – 660,7 тис. осіб 
(6,5%). У розрізі до осіб відповідної статі чоловіки становили 
8,6%, жінки – 12,1%. 

Отже, незважаючи на повне кількісне домінування українців у 
національному складі населення Галичини, вони мали гіршу 
структуру професійної зайнятості, ніж росіяни та особи іншої 
національності. Зокрема, серед росіян та представників інших 
етнічних груп більшою була частка «Законодавців, вищих держав-
них службовців, керівників», представників групи професій «Про-
фесіонали» та «Фахівці». Серед українців найчисельнішою була 
група «Найпростіших професій», де кількість зайнятих серед них в 
Івано-Франківській та Тернопільській областях перевищувала тре-
тину від усіх зайнятих. Для порівняння – серед росіян Львівської 
області цей показник становив 8,28%, Івано-Франківської області – 
13,25%, Тернопільської області – 17,98%. 

Таким чином, здобуття Україною державної незалежності хоча 
певним чином і мінімізувало нееквівалентність в структурі зайня-
тості населення на користь українців (якщо у 1989 р. кількість осіб, 
зайнятих переважно фізичною працею, серед них становила 70,6%, 
то у 2001 р. таких налічувалося лише 51,42% – узагальнено показ-
ники 4 останніх професійних категорій), але кардинальних змін, які 
б свідчили про суттєві позитивні зрушення в кваліфікаційних харак-
теристиках трудового потенціалу українського населення та 
відповідали вимогам інформаційно-інноваційного суспільства пост-
індустріального типу, так і не сталося. Дисбаланс на користь 
«синьокомірцевих» професій, пов’язаних із малокваліфікованою 
фізичною працею, серед населення Галичини, з одного боку, можна 
розглядати як наслідок колоніальної політики попередніх режимів, 
периферійного статусу, який зберігався за регіоном протягом 
багатьох століть і був пов’язаний з його географічним положенням, 
а з другого – як вияв впливу незавершеності процесів суспільно-
політичної трансформації усього українського суспільства, спричи-
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неної провалами в економічній і соціальній політиці держави, які й 
до цього часу, на жаль, залишаються неподоланими.  

Загалом же, в регіоні відсутні передумови виникнення етнополі-
тичних конфліктів за ознакою професійної належності як таких, адже 
українці тут є домінуючою етнічною групою, хоча і мають гіршу, ніж 
росіяни та особи іншої національності, професійну структуру. Близь-
кими до загальноукраїнських є також кваліфікаційні характеристики 
населення Галичини. Водночас необхідність реформування профе-
сійної структури усього українського суспільства постає більш ніж 
гостро. Висока частка осіб, зайнятих фізичною працею, що переви-
щує 50%, вказує на низькі якісні характеристики робочої сили, слабке 
застосування наукомістких та ресурсозберігаючих технологій, 
негативно впливає на рівень життя населення регіону, а загалом – не 
дозволяє здійснити вкрай необхідне реформування всієї політичної 
системи країни. Розвиток інноваційних галузей економіки, оптиміза-
ція професійної структури якраз і повинні стати основними в реалі-
зації державної регіональної політики на найближчу перспективу. 
Подальше погіршення кваліфікаційних характеристик населення, 
відсутність економічних реформ призведе до втрати Україною конку-
рентоспроможності на світових ринках, поглиблення політичної 
кризи в середині країни, поширення популізму та праворадикальних 
настроїв, наслідки яких в умовах російської військової агресії можуть 
бути непередбачуваними. 
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IV. ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ 
ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИК 

 
Тетяна Бевз 

 
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ: 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ  
КОНСОЛІДАЦІЇ НАЦІЇ 

 
У статті здійснено аналіз ідентичностей в Україні і 

конфліктогенні фактори їх співіснування (політичні, релігійні, 
регіональні, етнічні, мовні тощо). Розглянута державна політика 
підтримки консолідації нації. Проаналізовано політику ідентич-
ностей в умовах російсько-української війни, правові та інсти-
туційні засоби забезпечення миру. 

Ключові слова: ідентичності, суперечності ідентичностей, 
консолідація нації, держава, механізми, політика держави, війна.  

Tetyana Bevz. The state policy in the field of identities: the 
functioning mechanisms of consolidation of the nation. 

The article analyses the identities in Ukraine and the conflict 
factors (political, religious, regional, ethnic, linguistic, etc.) of their 
coexistence. The state policy to support the consolidation of the nation 
is considered. The author analyses the identity policy in terms of the 
Russian - Ukrainian war, legal and institutional means of safeguarding 
the peace. 

Key words: identities, contradictions of identities, consolidation 
of the nation, state, mechanisms, the state policy, war. 

 
Упродовж останніх років у суспільстві і державі просте-

жується поглиблення ідентифікаційних суперечностей, викли-
каних втратою осмисленої перспективи майбутнього, соціальним 
зубожінням, проявами конфронтації, конфліктами між владою і 
суспільством, війною і нетолерантністю. Для українського 
суспільства характерна «традиція конфлікту» (Р. Колінз). Супе-
речності ідентичностей проявляються у відмінностях духовно-
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світоглядних та ціннісних орієнтаціях. Відбувається зіткнення 
інтересів і соціальних диспозицій, а також «криза спільного 
розуміння ідентичності» (С. Роккан). Ідентичність є чинником, 
що сприяє самоорганізації індивідів, об’єднаних належністю до 
однієї держави як сукупності «ми», що підтримує єдину систему 
смислів, переконань, уявлень про державу, свою країну, себе як 
членів спільноти. Політико-правове поле, яке об’єднало 
представників багатьох національностей, етнічних груп, релігій, 
робить завдання пошуку норм, цінностей і моральних кодів, що 
вишиковуються в систему громадських уявлень і забезпечують 
консолідацію громадян єдиної держави, особливо важливим. 

Проблеми суперечностей ідентичностей України закорінені у 
її поліетнічності і полікультурності і зумовлені наявністю в україн-
ському ідентифікаційному просторі російської ідентичності та 
подвійної ідентичності етнічних українців на Сході і Півдні 
країни, а також тривалим засиллям російської і проросійської еліти 
в українському політикумі і ЗМІ. 

Механізмами консолідації суспільства може виступати 
стабільне поліпшення економічної ситуації, зміцнення інститутів 
держави, реалізація особистої ініціативи в інтересах суспільства, 
розвиток місцевого самоврядування, посилення пропаганди, куль-
тура, історія, мова, національна ідея, історична пам’ять та інші. 
Політичні механізми виступають засобом реалізації державної 
політики. Вони об’єднують громадян навколо однієї мети (партії, 
громадські організації, церква, засоби масової інформації та кому-
нікації), регламентують, регулюють і характеризують політичні, 
економічні, культурні інтереси громадян (законодавчі документи, 
державно-правові акти органів виконавчої влади), формують 
громадянську ідентичність, сприяють розвитку інституцій грома-
дянського суспільства та консолідації нації. 

Українська влада недостатньо уваги приділяє пошуку консо-
лідуючих націю важелів, таких як національна ідея. На держав-
ному рівні неодноразово йшлося про відсутність національної ідеї, 
про те, що національна ідея не спрацювала. З іншого боку, наголо-
шувалося, що основу «Стратегії національної безпеки України» 
мала складати національна ідея, тобто життєві орієнтири, що стали 
надбанням свідомості багатьох розвинутих держав – державність, 



 

 283

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

єдина політична нація, духовність, демократія, добробут [1]. За да-
ними репрезентативного дослідження «Ставлення до національної 
ідеї в Україні»40% респондентів не змогли відповісти на запитан-
ня, у чому полягає національна ідея України; 18% опитаних 
вважають, що в Україні немає національної ідеї,12% українців 
розуміють національну ідею як єдність усіх регіонів України [2]. 
6% респондентів визначили національну ідею як подолання 
бідності. Патріотизм і зростання національної самоідентифікації 
були національною ідеєю для 6% українців, натомість збереження 
незалежності та територіальної цілісності для 5% [2]. Культурно-
історичне і мовне визначення національної ідеї підтримувало по 
3% українців. Події 2013 – початку 2014 років суттєво змінили 
позицію українців щодо національної ідеї. Революція Гідності та 
боротьба за свободу України створили нову українську ідею – 
ідею гідності, свободи і майбутнього [3]. 

У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 
році» йшлося про те, що єдність і цілісність культурного простору – 
основа національної консолідації та соціально-економічного 
розвитку, і відзначалося, що культурна фрагментація виступає 
загрозою національній безпеці [4]. У риториці політиків, у докумен-
тах політичних партій неодноразово йшлося про розкол країни на 
«дві України». Натомість, насправді йшлося про «двуликість 
внутрішньої політики, яка заохочує до постійного роздвоєння: на 
Сході України потурає русифікації, на Заході – грає роль україніза-
тора, на Сході береже пам’ятники Леніну, на Заході – благословляє 
пам’ятники Бандері» [5]. Аналізуючи офіційні документи щодо 
«розколотої країни», «двох Україн», «Заходу і Сходу», питань 
федералізації (з’їзд у Сєвєродонецьку), сепаратизму, децентралізації 

                                                 
 У період з 15 по 25 травня 2011 р. компанією Research& BrandingGroup 

було проведено дослідження громадської думки населення України щодо 
вивчення ставлення українців до національної ідеї. Збір інформації 
проводився методом особистого інтерв’ю у 24 областях України і АР Крим. 
Респондентів відбирали за квотною вибіркою, що репрезентує доросле 
населення країни за місцем проживання (область), статтю і віком. Обсяг 
вибіркової сукупності становив 2089 осіб. Очікувана середня помилка 
вибірки становить + -2,2%. 
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наведу два висловлювання, які розділяє один рік: «якщо продов-
жувати звинувачувати один одного, це шлях до розвалу країни 
навіть не на дві, а на три частини. І такі сценарії в нашій країні, на 
жаль, можливі» [6] (секретар РНБО, А. Клюєв, грудень 2013 р.); «в 
цілому штучний поділ України за географічною, етнічною, мовною, 
конфесійною ознакою, нарешті, подолано, і цей поділ відходить у 
минуле. Україна ніколи не була такою об’єднаною, як зараз!» 
(Президент України, П. Порошенко, листопад, 2014) [7]. У офіцій-
них документах і у виступах політиків неодноразово наголошу-
валося, що «єдність країни є для нас беззаперечною цінністю» [7]; 
«сто відсотків українців зараз за єдину державу, за єдину країну! 
Конституційна більшість українців бачить її унітарною країною, 
ніякої федерації! [7]. Однак існування фейкових республік – «ДНР» 
і «ЛНР», а також територій, які підконтрольні українській владі 
вимагало правових механізмів визначення їх статусу.  

Першим кроком у цьому напрямі був Указ Президента 
України «Про заходи щодо забезпечення консолідації громадян 
України та припинення громадянського протистояння в Донецькій 
та Луганській областях» від 13 квітня 2014 року, який лише у 
Преамбулі торкнувся ключового питання – консолідації нації: «з 
метою досягнення громадянської злагоди у суспільстві, недопу-
щення кровопролиття, для забезпечення консолідації громадян 
України всіх національностей, задля єдності, цілісності території 
України, припинення посягань на суверенітет держави»[8]. 

Згідно з результатами опитування Соціологічної групи 
«Рейтинг»*, більше половини респондентів (58%) вважали, що 
за збройними протистояннями на Сході України стоять ро-
сійські спецслужби, а половина (49%) вважали, що до цього має 
причетність оточення колишнього Президента В. Януковича [9]. 
Ще чверть покладали відповідальність на ПАРТІЮ РЕГІОНІВ 
(28%) та на місцевих олігархів (24%), кожен п’ятий (18%) 
вважав, що за цим стоять місцеві мешканці, невдоволені 
                                                 

* Опитано населення  України від 18 років і старші. Вибірка репрезен-
тативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 
4000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка 
репрезентативності дослідження: не більше 1,5%. Терміни проведення 
дослідження: 28 червня–10 липня 2014 р. 
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політикою нової влади, 15% – радикальні нацiоналiстичнi 
організації, 11% – західні спецслужби, 6% – українські спец-
служби, за інший варіант – 4%, не визначилися із відповіддю – 
11% [9].На питання «Як би Ви оцінили сьогоднішній стан 
відносин України та Росії» більшість (57%) вважають, що це 
війна, кожен п’ятий (19%) – політичний конфлікт, 8% – тим-
часове непорозуміння, 6% –економічний конфлікт, 1% – інше, 
9% – не визначилися щодо цього питання [9]. При цьому пере-
важно як війну оцінюють сьогоднішні відносини двох держав в 
усіх регіонах, крім Донбасу і Харкова – в цих регіонах стан 
відносин вважають політичним конфліктом. 

Відокремлення Донбасу підтримують 11%, не підтримують – 
81%, не визначилися із відповіддю – 8%. За останні 2 роки кіль-
кість прибічників відокремлення регіону зросла: з 2% у 2012 до 
11% у 2014 [9]. Відокремлення Донбасу найбільше підтримують 
на самому Донбасі (37%), кожен десятий на Півдні, Харківщині, 
Галичині і Дніпрі, а також електорати ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, КПУ та 
Політичної партії «Сильна Україна». 

На виконання Мінських угод Верховною Радою України 
було прийнято 16 вересня 2014 року «Закон України «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей». Його прийняття 
мало неоднозначну реакцію у суспільстві, особливе не-
сприйняття викликали пункти, які передбачали «недопущення 
кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, 
адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників 
подій на території Донецької, Луганської областей» (ст.3), а 
також легалізацію «загонів народної міліції» на цих територіях 
(ст.9) [10]. Перелік районів і населених пунктів, в яких 
запроваджувався особливий порядок місцевого самоврядування, 
був прийнятий Постановою Верховною Радою Українивід 17 бе-
резня 2015 р. [11]. Ще більшої гостроти і суперечності набула 
ситуація після внесення Президентом України у серпні 2015 р. 
проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)», в якому у пункті 18 
зазначалося, що «Особливості здійснення місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької і Луганської областей 
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визначаються окремим законом» [12]. Це положення трактували 
як «особливий статус» Донбасу й узаконення сепаратизму [13]. 
Проект викликав черговий конфлікт, а його прийняття Верхов-
ною Радою України 31 серпня 2015 р. призвело до сутичок між 
протестувальниками (насамперед, представники ВО «Свобода», 
Радикальної Партії Олега Ляшка Політичної партії «УКРОП») і 
правоохоронцями під парламентом із застосуванням зброї 
(бойової гранати), внаслідок чого одна людина загинула (в 
лікарнях померло ще дві), а понад 100 було поранено. Події 
цього кривавого дня назвали «черговою чорною сторінкою істо-
рії», «терористичним актом», «трагічними подіями», «кривавою 
провокацією». Оцінки дій влади були категоричними: «влада, 
бездарна і недолуга, обрала мову сили, замість мови аргумен-
тів»; «українська влада зробила серйозну помилку, вдавшись до 
дезінформації, щоб підтримувати суспільство в мобілізованому 
стані». І ще у цій кривавій бійні був епізод, який надзвичайно 
вразив французьких журналістів: «На той час, коли з-під парла-
менту вже всі розходилися, був момент, коли мітингувальники 
почали співати гімн. Нацгвардійці також почали співати, покла-
вши руку на серце. Два «ворожих» табори співали національний 
гімн, стоячи одні навпроти інших – і це вже після вибуху, який 
забрав життя трьох, після сутичок, у яких було покалічено 
більше сотні людей» [14]. 

Восени 2015 року тверджень про єдність держави стало значно 
менше, оскільки суперечності, які накопичилися у суспільстві, 
знову виступали роз’єднуючим чинником. 

Позитивним моментом, на нашу думку, є те, що упродовж 
двох останніх років політики говорять про майбутнє України 
(«наша політика має бути спрямована на те, щоб крок за кроком 
рухатися від країни Революції гідності до власне Країни 
Гідності» [7]; «внаслідок подій на Майдані з’явилася нова дер-
жава, усвідомлена ідентичність, невід’ємною частиною якої є 
європейськість, відданість цінностям та усвідомлення відпові-
дальності за власне майбутнє» [15]), а не про її минуле чи 
сьогодення. Це важливий імпульс для стабільної, стійкої, демо-
кратичної української політичної спільноти [7], яка має бути 
головним чинником сталого розвитку. Потреба в загально-
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національній консолідації, актуалізована програмою модер-
нізації Української держави на 2010–2014 рр., підштовхувала 
уряд до необхідності пошуку нових шляхів єднання нації. 

Упродовж усіх років Україна впевнено рухалася до євро-
інтеграції*. Кабінет Міністрів України прийняв рішення призу-
пинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між 
Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством  з атомної 
енергії та їх державами-членами [16]. Розпорядження не лише 
суперечило Закону України «Про Кабінет Міністрів України», а й 
порушувало права більшості українців на європейський вибір, 
який підтримувався переважною більшістю українського суспіль-
ства. Підтвердженням цього, певною мірою, були результати 
чергових виборів народних депутатів України 2012 року. Більше 
половини виборців віддали свої голоси за ті політичні партії, у 
програмах яких чітко визначено євроінтеграційний курс розвитку 
України [17]. Дії Кабінету Міністрів України спричинили до 
протестів, які переросли спочатку у Євромайдан, а після побиття 
студентів 30 листопада 2013 року у Революцію Гідності, під час 
якої загинуло понад сто громадян України, які були представни-
ками різних національностей (серед перших – вірменин, грузин, 
білорус) («в цій борні пліч-о-пліч з українцями стояли і євреї, і 
вірмени, і росіяни, і представники інших націй»[18];«доводиться 
платити велику ціну за свою європейську ідентичність і самостій-
ність – високу ціну людських життів»)[19].(Принагідно зазначу, 
що державний орган – Національна експертна комісії з питань 
захисту суспільної моралі18‒21 лютого, коли влада перейшла всі 
межі моралі й закону, не прийняла жодного рішення, однак уже 
27 лютого визнано Тараса Шевченка моральним авторитетом 
українського народу. З питанням моралі у державі і владі завжди 
були серйозні проблеми, політика і мораль сприймаються лише як 
антиподи). Учасники Революції Гідності зміцнили європейську і 
політичну ідентичність України, продемонструвавши світові відда-

                                                 
* 5 грудня 1991 р. національна самоідентифікація України як європейської 

держави була задекларована у Зверненні Верховної Ради України «До 
парламентів і народів світу». Свого законодавчого закріплення європейський курс 
набув 2 липня 1993 р. 
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ність демократії, громадянську ідентичність і консолідацію нації. 
«Події Майдану засвідчили, що українська національна ідентич-
ність великою мірою просунулася в тому напрямі, який називають 
політичною ідентичністю» [20].  

В умовах російсько-української війни особливої ваги для кон-
солідації нації набуває національна безпека і державна інформаційна 
політика. Керівництво держави затвердило нову «Доктрину інфор-
маційної безпеки України» [21], яка мала б врахувати всі підходи 
щодо захисту інформаційного простору України в умовах війни. З 
метою спростування неправдивої та упередженої російської інформа-
ції про Україну за її межами Верховна Рада України схвалила звер-
нення [22] до міжнародних і європейських інституцій журналістів та 
Міжнародного олімпійського комітету. Однак у реальності усі кроки і 
прийняті законодавчі акти демонстрували невідповідність механізму 
правового регулювання інформаційного простору сучасним реаліям 
та відсутність належної координації діяльності органів державного 
управління та місцевого самоврядування. Порушення законодавства 
було виявлено у продукції друкованих ЗМІ, серед яких: газета «Я» 
популярный еженедельник»; газета «Итоги недели»; Всеукраїнський 
щотижневик газети «Хочу в СССР!»; газета «НОВОРОССИЯ»; газета 
«Вести»; газета «Блискавка»; газета «Взгляд выходной» та на сайтах: 
http://www.novorossia.org (містить інформацію, яка пропагувала війну, 
національну ворожнечу, зміну шляхом насильства територіальної 
цілісності України); http://www.karpat.com.ua, http://www.kramola.info/ 
(містила пропаганду війни, національної ворожнечі, заклики до зміни 
шляхом насильства конституційного ладу, територіальної цілісності 
України); http://vesti.ua/ (містила інформацію, що пропагувала війну, 
зміну шляхом насильства територіальної цілісності України); 
http://www.e-news.in.ua/ (пропаганда зміни шляхом насильства тери-
торіальної цілісності України) [23]. Кількість кінопродукції 
російського виробництва у 2014 р. коливалася в межах: від 10,15% до 
68,83% ефірного мовлення на добу залежно від телеканалу. 
Телеканал «Україна» за тиждень демонстрував 107,24 годин контенту 
російського виробництва, що становить 63,83% від загального ефір-
ного часу за добу [24]. Не особливо змінилася ситуація і в 2015 році. 
Щоправда, 3 вересня 2015 року Верховна Рада України прийняла 
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закон, яким заборонила росіянам володіти і управляти українськими 
телеканалами та іншими ЗМІ. 

Інформаційна війна Росії проти України підштовхувала полі-
тиків до проведення активної інформаційної політики держави, до 
захисту національних інтересів у сфері історії та національної 
пам’яті. У вересні 2014 року розпочалося громадське обговорення 
«Концепції державної цільової національно-культурної програми 
досліджень та популяризації історії на період до 2020 р.», яке за 
даними сайту Українського інституту національної пам’яті мало 
тривати аж 9 днів (до 19 вересня 2014 року). Натомість, Міністер-
ство культури України визначило затвердження цієї «Концепції» 
серед першочергових завдань. Проте зреалізувати, тобто прийняти 
хоча б концепцію, досі не вдалося. 

Серед важливих маркерів ідентичностей у Коаліційній Угоді 
(наприкінці листопада 2014 р. підписали 5 фракцій парламенту) 
визначили культурний простір, інформаційну політику та націо-
нальну пам’ять [25], йшлося також про завершення декомунізації 
усіх сфер суспільного життя [25]. Українським інститутом націо-
нальної пам’яті було розроблено чотири закони: «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX 
столітті»; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939–1945 років»; «Про доступ до архівів репре-
сивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 
років»; Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», які були підтримані уря-
дом та схвалені парламентом. Значний інтерес і найзапекліші 
дискусії викликав останній з перелічених законів. Зокрема, у 
відкритому листі науковців та експертів-українознавців щодо 
«Антикомуністичного закону» [26] йшлося про те, що закони 
ухвалено без серйозних дебатів, без голосів тих, хто займає 
особливу позицію з цього питання, а багато депутатів взагалі 
відмовилися брати участь у голосуванні. А також наголошувалося, 
що «вплив цих законів на імідж та репутацію України в Європі та 
Північній Америці буде дуже негативним, також «ці закони дадуть 
підтримку тим, хто хоче послабити і розділити Україну» [26]. Віт-
чизні дослідники, експерти і політологи по-іншому відреагували 
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на прийняті закони [27]. Ідентичність, пам’ять і історію досить 
часто називають чи «не головними причинами Майдану, анексії 
Криму чи війни на Донбасі» (А. Портнов). 

Важливим кроком на шляху консолідації суспільства став указ 
Президент України від 24 березня 2015 р. «Про заходи з відзначення 
у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 
річниці завершення Другої світової війни». Указ оприлюднено «з 
метою гідного вшанування подвигу українського народу, його 
видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій 
світовій війні, висловлення поваги всім борцям проти нацизму, увіч-
нення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, військових злочи-
нів, депортацій і злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, 
посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського 
визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, 
затвердження наступності традицій воїнів-переможців нацизму і 
нинішніх захисників Вітчизни, консолідації суспільства навколо ідеї 
захисту України і у зв’язку зі святкуванням в 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом в Європі і 70-ї річниці закінчення Другої 
світової війни» [28]. Указом встановлювався в Україні День пам’яті 
та примирення, який відзначатимуть щороку 8 травня. 

Серед державних інституцій, які здійснюють кроки для уник-
нення суперечностей ідентичностей у питанні національної пам’я-
ті і історії, були: Інформаційно-аналітичний центр РНБО України 
та Український інститут національної пам’яті, які долучилися до 
створення проекту «LIKБЕЗ. ІСТОРИЧНИЙ ФРОНТ». Метою 
якого було інформування всіх зацікавлених – жителів України, 
Росії чи інших країн світу про ключові суперечки з приводу того 
«що таке Україна», «що таке історія України» і що таке «територія 
України». Організатори сайту розміщували основні міфи і давали 
відповідь, засновану на фактах і документах. Читач мав змогу 
самостійно робити з цього висновки і використовувати отриману 
інформацію так, як йому заманеться. Завдання – не нав’язати якусь 
ідею, а надавати інформацію.Учасники проекту Є. Сверстюк,  
В. В’ятрович, К.Галушко та інші відомі дослідники під час 
Форуму видавців у Львові у 2014 р. обговорили місію істориків в 
інформаційному протистоянні, закцентували увагу на значенні 
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«ленінопаду» на Сході України для перемоги у війні з Росією, 
вирішували, як через Інтернет зробити доступними архіви КҐБ.  

З іншого боку, на українському інформаційному фронті працю-
вав неурядовий проект «Информационное Сопротивление» («Інфор-
маційний Спротив») (далі – «ІС»), неурядової організації «Центр 
військово-політичних досліджень» (м. Київ), розпочав роботу 2 бе-
резня 2014 року з часу вторгнення Росії до Криму. Головним 
завданням «ІС» визначено протидію в інформаційному полі зовніш-
нім загрозам, що виникають для України в основних сферах: 
військовій, економічній та енергетичній, а також у сфері інформа-
ційної безпеки. А також Наукове гуманітарне товариство започат-
кувало сайт «ІСТОРИЧНИЙ ОПІР, або ЯК УТВОРИЛАСЯ 
УКРАЇНА», метою якого було створення багатомовного інтернет-
сайту, який би містив основний необхідний (достатній) обсяг інфор-
мації про історію України, формування української ідентичності 
країни, держави та народу, витоки та перебіг українсько-російських 
конфліктів. Ці проекти у межах своїх можливостей намагалися 
виконувати ті завдання, якими в умовах війни мали перейматися 
державні інституції, зокрема, Міністерство інформаційної політики 
України та Міністерство культури і спорту України. 

Наразі наголосимо, що на початку 2015 року для окреслення 
стратегічних пріоритетів розвитку держави був виданий Указ 
Президента України № 5/2014 «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020». Щодо сфери культури, консолідації нації та 
стирання суперечностей ідентичностей серед пріоритетних векто-
рів розвитку України був визначений вектор гордості, тобто 
забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, 
гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт [3]. 
Культура визначалася «найпершою гарантією єдності України», 
«зброєю у протистоянні спробам розмивання національної 
ідентичності» [29]. 

На основі Коаліційної Угоди Постановою Верховної Ради 
України № 28-VIII від 11 грудня 2014 р. була затвердже-
на Програма діяльності Кабінету Міністрів України, у якій 
міститься розділ 9 «Нова культурна політика». З 14 пунктів, 
зазначених у Коаліційній Угоді, до «Нової культурної політики» 
увійшли три: розроблення та реалізація «Стратегії української 
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гуманітарної політики» (2015 рік); розроблення та сприяння 
прийняттю Закону України «Про національний культурний 
продукт» (2015 рік); залучення нових джерел фінансування 
культури (2015–2016 роки). 

У плані дій уряду було передбачено, що до 30 ве-
ресня Міністерство культури України мало розробити і передати 
до Кабінету Міністрів України «Стратегію культурної політики 
України», до 30 листопада разом з іншими відомствами розробити 
«Стратегію української гуманітарної політики», однак заявлені 
стратегії й досі залишаються декларацією. Актуальним залиша-
ється запровадження елементів освітньої політики з формування 
толерантності, розвитку міжкультурного діалогу, патріотичного 
виховання, організації та проведення міжрегіональних обмінів, що 
сприятиме підвищенню рівня обізнаності суспільства (насамперед 
дітей) з національними традиціями народів України, культурному 
обміну та взаємозбагаченню культур [30]. 

У законопроекті «Концепція інформаційної безпеки України» 
йдеться про формування в інформаційному просторі української 
ідентичності як невід’ємної складової сталого суспільно-політич-
ного дискурсу та сприяння розвитку в національному інформацій-
ному просторі контенту, який підтримує збереження і захист 
загальнолюдських цінностей, інтелектуальний, духовний і куль-
турний розвиток українського народу [31]. На думку експерта 
ОБСЄ, зміст принципів є легітимним, однак наголос на націо-
нальній ідентичності вказує на те, що вони можуть тлумачитися як 
такі, що обмежують іноземний контент, права іноземних суб’єктів 
або представників меншин в медійному просторі України, а також 
нав’язують певну інтерпретацію української ідентичності. Поло-
ження, які забороняють дискредитацію органів влади, викликають 
занепокоєння, оскільки вони можуть мати негативний вплив та 
обмежувати можливості засобів масової інформації виконувати 
контрольну функцію [32]. Зазначений законопроект станом на  
1 грудня 2015 року не був прийнятий. 

Ідентифікаційні маркери, які роз’єднують або навіть розко-
люють українське суспільство (євроінтеграція, НАТО, ОУН-
УПА, Голодомор, державна мова)), є конфліктами цінностей, які 
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торкаються чуттєвих та емоційних елементів свідомості. Значні 
суперечності викликали і питання: «утвердження української 
мови як єдиної державної», «надання російській мові статусу 
регіональної в окремих регіонах», «державна політика формуван-
ня національної ідентичності на уроках Крут, Голодомору та 
інших трагічних подій національної історії України» розглядали 
як каталізатор розколу. За президентства В. Ющенка максималь-
ного рівня роз’єднання суспільства досягло після присвоєння  
Р. Шухевичу званням Героя України. Не менше загострення 
викликало і законодавче визнання воїнів ОУН-УПА стороною, 
що воювала за незалежність України, надання пільг героям війни 
та створення в Україні Музею радянської окупації. 

Революція Гідності частково змінила вектор об’єднавчих і 
роз’єднувальних факторів українського суспільства, визначивши 
позитивними об’єднавчими факторами в усіх регіонах України 
реальну боротьбу з корупцією у державній владі (особливо у 
вищих її ешелонах) з показовими судами над корупціонерами; 
відновлення повної незалежності Конституційного Суду України 
та безумовне підкорення його рішенням усіх найвищих посадо-
вих осіб держави. Головними чинниками, що можуть роз’єднати 
українців, були визнані корумпованість влади (29%)*, дії олігар-
хів (29%), дії Росії на роз’єднання України (25%), маніпуляція 
інформацією через ЗМІ (24%), розділення українців методом 
політичної агітації (20%) [33]. 

Президент озвучив антикорупційний пакт між суспільством та 
владою: «чиновники не беруть, а люди не дають», однак жодна зі 
сторін цього пакту поки що не дотримується [34]. Водночас варто 

                                                 
* Дослідження проведено  Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з  
25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру 
перспективних досліджень в 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респон-
дентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 
402, на Поліссі – 410).Опитування в Луганській області та анексованому Криму 
не проводилося. В опитуванні застосовувалася квотна вибірка, яка за областями, 
типами поселень, віком та статтю репрезентує населення виділених регіонів 
України віком від 18 років. Максимальна похибка вибірки по кожному регіону не 
перевищує 5,0%. 
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зазначити, що дещо раніше наголошувалося, що «ми всі разом 
стали єдиним організмом, котрий може встояти перед будь-якими 
політичними маніпуляціями зсередини і тиском ззовні» [34]. 

Актуальності на державному рівні набули питання примирен-
ня українців. Це підтверджують і соціологічні дані: 57% населення 
вважало актуальним проведення державної політики з примирення 
українців, причому більшість населення нічого не знає про існу-
вання державних програм, спрямованих на об’єднання України 
(56%) [35].  

З іншого боку, необхідно враховувати, що на ідентичності 
громадян України мали вплив зовнішні чинники, певною мірою 
діяли навіть сформовані стратегії, які працювали на нівелювання 
ідентичностей українців. Серед таких стратегій були, насамперед, 
концепція «русский мир», третій Рим, євразійство. Метою їх було 
створити нові кордони ідентичності «свої» – «чужі» і закласти нові 
цінності, спільні для різних народів і культур. Загалом, можна 
стверджувати, що на сьогодні ці стратегії зазнали поразки, ймо-
вірно, через конкуренцію між собою, певну розмитість концепцій, 
відсутність дієвих місцевих апологетів. Провал Новоросії пов’я-
зують з прорахунками у формуванні нових ідентичностей на 
території Південного Сходу [36]. 

З іншого боку, діяли стратегії, спрямовані на посилення існуючих 
ідентичностей, зокрема: радянської (США і НАТО – вороги, діди 
воювали), російської (город-герой Севастополь, Росія – велика 
держава), і української (як не дивно) (Бандера і УПА – герої, Україна – 
національна держава). Робота з колективною ідентичністю певної 
групи мала важливі наслідки в інформаційній війні, оскільки саме 
ідентичність визначала сприйняття і довіру до інформації [36].  

 

*** 
 

На основі аналізу правового забезпечення щодо запобігання 
попередження конфліктності й функціонування механізмів 
консолідації нації зазначимо, що питання консолідації нації є 
цілісним, і тому дієвість окремих механізмів не розв’язує 
проблему потрібний в цілому – необхідний комплекс політичних, 
економічних і соціальних перетворень для того, щоб і політична 
еліта, і суспільство почали розуміти необхідність консолідації. 
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Політика держави у сфері консолідації нації і подоланні 
суперечностей ідентичностей була ситуативною, спонтанною і 
фрагментарною; не мала системного характеру; політична рито-
рика мала маніпулятивний характер; концепції, стратегії, програ-
ми, які розроблялися, здебільшого не затверджувалися, а якщо й 
затверджувалися – не реалізовувалися. Декларуючи в офіційних 
державних документах ідеї консолідації нації, формування 
громадянської ідентичності, на практиці органи влади ці ідеї 
ігнорували. 

«Пусковими механізмами», які активізували («розморо-
жували») конфлікти на ґрунті зіткнення ідентичностей як у 
локальному (регіональному) соціумі, так і в масштабах усієї нації, 
виступали мовний фактор, спільна історична пам’ять народу як 
головна ціннісно-смислова константа, національно-ідентифікацій-
ний розкол країни на «дві України». 

Серед напрямів державної політики щодо консолідації україн-
ської нації варто виділити такі: утвердження демократичних 
цінностей як основи для консолідації нації; цінності громадян 
України: регіональний зріз (регіональні особливості); «Революція 
Гідності» як вияв конфлікту цінностей/ідентичностей; російсько-
українська війна як війна цінностей/ідентичностей. 

Консолідація української нації можлива через формування 
загальнонаціональної ідентичності громадян України. Творення 
єдиної ідентичності українських громадян є передумовою стано-
влення політичної нації. Суспільна консолідація в Україні здатна 
утвердитися під впливом зовнішнього тиску, держава повинна стати 
взірцем суспільної консолідації, дбати про гармонізацію й ство-
рення оптимальних умов для плідної співпраці. 

Перешкодами для згуртування українського суспільства і далі 
залишаються соціально-економічна поляризація, фінансові випро-
бування і колосальні матеріальні витрати, недовіра до органів 
влади з боку громадян, зовнішні ризики. Досягнення миру, врегу-
лювання політичної кризи, стабілізація економічної ситуації та 
єдність держави повинні бути головними умовами консолідації 
нації, здолання суперечностей ідентичностей, сили та незалеж-
ності – як стверджують офіційні документи і як вима-
гають/потребують громадяни України. 
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Законодавча база щодо правового забезпечення запобігання 
конфліктності й функціонування механізмів консолідації нації 
потребує подолання внутрішніх суперечностей та негативних 
стереотипів. 

 Важливим механізмом формування громадянської ідентич-
ності і консолідації нації виступають суспільні медіа як гарантія 
надання громадянам правдивої інформації та забезпечення обміну 
думками, про яку повинна потурбуватися держава.  

Проблеми сучасної України пов’язані, у першу чергу, з припи-
ненням кровопролиття, переходом до мирного співіснування, 
відновленням цілісності території, пошуком свого місця у нових 
умовах, набуттям громадянської, політичної і культурної ідентич-
ності. А об’єднавчий потенціал української культури має стати 
потужним чинником національної ідентичності та єдності. 
 
_______________________________ 
 

1. Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і 
оборони А. Кінах звернувся до Президента України В. Ющенка з листом. 
26.10.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/ 
Novyny/Povidomlennya/8370.html 

2. 40% українців не знають, у чому національна ідея України. 
16.06.2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/ 
showNews.do?40_ukrayintsiv_ne_znayut_u_chomu_natsionalna_ideya_ukrayini&
objectId=1131578 

3. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

4. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне 
Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2013. – 
С.173. 

5. Павличко Д. Українська національна ідея (Уривки) (Інаугураційна 
лекція почесного доктора Києво-Могилянської Академії, виголошена  
1 вересня 2002 року) //Молодь України. – 2002 р. – 12 вересня. 

6. Клюєв: відсутність діалогу призведе до розвалу країни «не на дві, а 
на три частини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radio-
svoboda.org/content/article/25206211.html 

7. Позачергове послання Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України». 27.11.2014 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 
news/pozachergove-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-rad-34118 



 

 297

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

8. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення 
консолідації громадян України та припинення громадянського протистояння 
в Донецькій та Луганській областях» від 13 квітня 2014 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/399/2014 

9. Ставлення до ситуації на Сході України. 22.07.2014 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otno-
shenie_k_situacii_na_vostoke_ukrainy.html 

10. Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1680-VII 

11. Постанова Верховною Радою України «Про визначення окремих 
районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких 
запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» від 17 
березня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/ aws/show/252-VIII 

12. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 

13. Свободівці, радикали та «УКРОП» протестують перед ВР проти 
ухвалення змін до Конституції України в частині децентралізації 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ua.interfax.com.ua/ 
news/political/286977.html 

14. Інтерв’ю з Полем Гого та Антуаном Делоне [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://uacrisis.org/ua/33004-33004 

15. Петро Порошенко зустрівся з французьким філософом та 
публіцистом Бернаром-Анрі Леві. 06.08.2014 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-zustrivsya-z-fran-
cuzkim-filosofom-ta-public-33402 

16. Україна призупиняє підготовку до укладення Угоди про асоціацію з 
ЄС – Кабмін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/ 
politics/854476-ukrajina-prizupinyae-pidgotovku-do-ukladennya-ugodi-pro-asot-
siatsiyu-z-es-kabmin.html 

17. Рішення Кабміну призупинити євроінтеграцію вже оскаржили в 
суді. 21.11. 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.unian.ua/politics/854839-rishennya-kabminu-prizupiniti-evrointeg-
ratsiyu-vje-oskarjili-v-sudi.html 

18. Звернення Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з 
нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 24.01.2015 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/102521.html 

19. Виступ Президента на спільному засіданні Сейму та Сенату 
Республіки Польща. 17.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 



0  

 298 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-spilnomu-zasidanni-
sejmu-ta-senatu-resp-34397 

20. Цит. за: Фурса К. Україна отримала шанс на політичну ідентичність 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mymedia.org.ua/ 
articles/shmzh/ukra_na_otrimala_shans_na_pol_tichnu_dentichn_st.html 

21. Про Доктрину інформаційної безпеки України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/ 

22. Про Звернення Верховної Ради України до Міжнародної Федерації 
Журналістів, Європейської Федерації Журналістів, Асоціації Європейських 
Журналістів, Міжнародної організації «Репортери без кордонів», 
Міжнародного олімпійського комітету щодо інформаційно-психологічної 
агресії, що здійснюється засобами масової інформації Російської Федерації 
проти України: Постанова Верховної Ради України № 1332-VII від 
17.06.2014 р. // Голос України. – 2014. – 24 червня. 

23. Звіт про роботу Національної експертної комісії України з питань 
захисту суспільної моралі у 2014 році та основні завдання на 2015 рік 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moral.gov.ua/ 
solutions/945/ 

24. Інформаційна довідка щодо моніторингу, проведеного активістами 
Громадянського руху «Відсіч» у рамках кампанії «Бойкот російського кіно», 
10 українських телеканалів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.moral.gov.ua/upload/85-24-12-14.pdf 

25. Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
show/n0001001-15 

26. Відкритий лист науковців та експертів-українознавців щодо так 
званого «Антикомуністичного закону» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://krytyka.com/ua/articles/vidkrytyy-lyst-naukovtsiv-ta-ekspertiv-
ukrayinoznavtsiv-shchodo-tak-zvanoho#sthash.J48sAf8Y.dpuf 

27. Див. детальн.: Кулик В. Про неякісні закони та нечутливих критиків 
[Електронний ресурс] / В. Кулик. – Режим доступу: http://krytyka.com/ua/ 
solutions/opinions/pro-neyakisni-zakony-ta-nechutlyvykh-krytykiv; Портнов А. 
Про декомунізацію, ідентичність та історичні закони дещо інакше 
[Електронний ресурс] / В. Портнов. – Режим доступу: http://krytyka.com/ua/ 
solutions/opinions/pro-dekomunizatsiyu-identychnist-ta-istorychni-zakony-deshcho-
inakshe#sthash.zvTc Lcmi.dpuf; Хилюк С. Оцінювати та/або карати: юридичний 
коментар до «антикомуністичного» законопроєкту [Електронний ресурс] /  
С. Хилюк. – Режим доступу: http://krytyka.com/ua/articles/otsinyuvaty-taabo-
karaty-yurydychnyy-komentar-do-antykomunistychnoho-zakonoproiektu#sthash.g7 
p1oOAP.dpuf; Яворський В. Аналіз закону про заборону комуністичних 
символів [Електронний ресурс] / Яворський В. – Режим доступу: 
http://khpg.org/index. php?id=1430493970 



 

 299

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

28. Указ Президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 
світової війни» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.presi-
dent.gov.ua/documents/1692015-18657 

29. Президент вручив Шевченківські премії: Культура стане зброєю для 
перемоги та інструментом реформ. 09.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-shevchen-
kivski-premiyi-kultura-stane-zbroy-34896 

30. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне 
Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 
416 с.  

31. Проект Концепції інформаційної безпеки України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/done_img/d/30-project_08_06_ 15.pdf 

32. Правовий аналіз проекту концепції інформаційної безпеки 
України. Підготовлено професором Талліннської школи права Таллінн-
ського технічного університету, незалежним експертом в галузі права та 
комунікацій д-ром Катрін Найман-Меткалф за дорученням Бюро 
Представника ОБСЕ з питань свободи ЗМІ. Липень 2015 року. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/uk/ 
fom/175046?download=true 

33. Що об’єднує та роз’єднує українців – опитування громадської думки 
України. 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dif.org.ua/ua/polls/2015a/sho-obednue-ta-rozednue-.htm 

34. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році. 
04.06.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.presi-
dent.gov.ua/news/shorichne-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-
radi-u-35412 

35. Започаткування Національного діалогу «Пошук спільних цінностей та 
спільного бачення майбутнього України» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ndialog.org.ua/zapochatkuvannya-gromadskogo-natsionalnogo-dia-
logu---poshuk-spilnykh-tsinnostey-ta-spilnogo-bachennya-maybutnogo-ukrayiny 

36. Андрей Петровский. Стратегия информационного контр-
наступления Украины. 29.01. 2015// POLITICA-UA.COM [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: (http://politica-ua.com/strategiyainforma cion-
nogo-kontrnastupleniya-ukrainy/).  

 
 



0  

 300 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

Валентина Нападиста 
 

ВІДМІННОСТІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦІННОСТЕЙ 

 
Стаття присвячена аналізу відмінностей ідентичностей у 

сучасній Україні, зокрема, їхніх основоположних детермінант – 
цінностей, інтеріоризація яких визначає сутність ідентичностей 
та зумовлює їхні відмінності. 

Ключові слова: відмінності ідентичностей, ціннісні детермі-
нанти ідентичностей, свобода, відповідальність, справедливість, 
солідарність, довіра. 

Valentyna Napadysta. Differences of identities in contemporary 
Ukraine through the prism of values. The article analyses the 
differences of identities in contemporary Ukraine, in particular, their 
fundamental determinants – values, internalization of which defines the 
essence of identities and determines their differences.  

Key words: differences of identities, values determinants of 
identities, freedom, responsibility, justice, solidarity, trust 

 
Постановка проблеми. Ідентичність є топ-темою науково-

теоретичного дискурсу з другої половини XX ст. та топ-пробле-
мою соціальних практик кінця ХХ – початку XXI ст. у євро-
пейському просторі. Методологічний синтез міждисциплінарних 
досліджень останніх десятиліть суттєво примножив знання про 
цей феномен в усій багатоманітності/багатогранності/багатовимір-
ності його виявів, але пошук та впровадження дієвих механізмів 
для кореляції відмінностей ідентичностей, адекватних вимогам 
часу, не втрачає своєї актуальності. 

Відмінності ідентичностей закономірно породжують не лише 
всю множинність, що є умовою як індивідуального, так і соціаль-
ного буття, а логічно продукують партикуляризм, що приводить до 
суперечностей ідентичностей різних типів, рівнів та масштабів. 
Палітра ідентичностей продукується/формується різноманітними 
чинниками – етнічним, мовним, історико-культурним, регіональ-
ним, релігійно-конфесійним, політико-ідеологічним, партійним, 
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професійним і т.п., які створюють силове поле для суперечностей. 
Реалії українського сьогодення – зразок найгострішої фази (за час 
незалежності) суперечностей ідентичностей, які проявляються/ 
фіксуються/акцентуються/ нав’язуються в контексті цивілізаційної/ 
державної/політичної/ громадянської ідентичностей. Зняття чи 
часткове врегулювання цих протиріч вимагає пошуку можливих 
конструктивних точок дотику/відліку взаємодії якщо не на шляху 
їхнього подолання, то хоча б умовно-мирного співіснування. Це 
спонукає до розгляду більш глибоких детермінант ідентичностей, а 
саме – цінностей, інтеріоризація яких визначає сутність іден-
тичностей та зумовлює їхні суперечності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зауважити, 
що цінності є не тільки детермінантами ідентичностей, а загалом 
визначають архітектоніку соціального буття, є основоположними 
у соціальній взаємодії. Такій переорієнтації стосовно розуміння 
значимості цінностей, передусім у сучасному політичному та 
економічному просторі, сприяли масштабні проекти – «Дос-
лідження Європейських Цінностей» (European Values Study, 
EVS), «Світове Дослідження Цінностей» (World Values Survey, 
WVS) та «Європейське соціальне дослідження» (European Social 
Survey, ESS). Ґрунтуючись на обширному емпіричному мате-

                                                 
 Проект «Дослідження Європейських Цінностей» було розпочато наприкінці 

70-х років XX ст. групою дослідників з Університету Тілбурга (Нідерланди) за 
ініціативи та керівництва Яна Керкгофса та Рууда де Мура для вивчення від-
мінностей та подібностей соціальних цінностей європейських країн (смисложиттєві 
орієнтири, ставлення до сім’ї і шлюбу, роботи та дозвілля, релігії та моральних 
настанов, політики, суспільства, національної ідентичності, навколишнього 
середовища) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/wvs. 

 Проект «Світове Досліження Цінностей» постав як партнерська співпраця 
з вищеназваним проектом внаслідок розширення географії дослідження на 
території США, Канади та інших країн у 1981 р. Провідна роль у поширенні 
дослідження цінностей у масштабі планети належить Рональду Інґлгарту 
(Мічиганський університет, США) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.uisr.org.ua/wvs. 

 «Європейське соціальне дослідження» (European Social Survey, ESS) – 
багаторічне порівняльне дослідження зміни настанов, поглядів, цінностей та 
поведінки населення Європи. Проект започатковано у 2001 р., опитування 
респондентів відбувається кожні два роки у 30 країнах (в останніх хвилях). 
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ріалі (охоплено майже 88% населення світу, Україна також брала 
участь у цих міжнародних проектах), було зроблено висновки 
про те, що ефективність суспільних інституцій та успіх 
соціальних перетворень детермінуються домінантною системою 
цінностей у певному соціумі. 

В останнє десятиліття про визначальну роль ціннісного 
забезпечення модернізаційних процесів наголошували/наголо-
шують не лише фахівці гуманітарного спрямування (що спри-
ймалося як певна закономірність цього виду інтелектуальної 
діяльності, яка зазвичай не мала «переконливих об’єктивних» 
аргументів з погляду прихильників позитивістського знання і, 
відповідно, впливових практичних наслідків у масштабах 
суспільства), але й аналітичні кола у суспільно-політичному 
просторі України. На загрози спільноті, спричинені аномією, 
звертала увагу Н. Паніна [1], на значимості моральних цін-
ностей у базових механізмах функціонування соціуму наголо-
шувала Е. Лібанова [2], на цінності, як одну з найбільших 
проблем України, вказував Є. Головаха [3]. Домінантна роль 
цінностей у реформуванні українського суспільства відзна-
чалася О. Пасхавером, на думку якого «не можна побудувати 
інститути, коли цінності не засвоєно» [4].  

З останніх зацікавлень ціннісною проблематикою у контексті 
сучасних суспільно-політичних перипетій, переважно як промоції 
самої ідеї стосовно ролі цінностей у соціально-політичних пере-
твореннях та напрацювання «основоположного пакету» цінностей, 
спроможного стати локомотивом бажаних змін, привертають увагу 
ініціативна група «Першого грудня», Несторівська група», 
Ініціатива «21 листопада», проект «Цінності нової України».  

                                                 
 1996 р. відбулося перше опитування в межах проекту «Світове 

Дослідження Цінностей» (World Values Survey, WVS). Наступні хвилі опитування 
були проведені у 2006 та 2011 р. До проекту «Дослідження Європейських 
Цінностей» (European Values Study, EVS) Україна долучилася у 1999 та 2008 рр. 
Участь у «Європейському соціальному дослідженні» (European Social Survey, 
ESS) розпочалася з другої хвилі у 2004 р. 

 Ініціативна група «Першого грудня» – об’єднання інтелектуалів та 
громадських діячів, заснована у двадцяту річницю референдуму за незалежність 
України (грудень 2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1-12.org.ua/. 
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Ініціативна група «Першого грудня» проголосила у своїх 
програмних документах – «Декларації» та «Українській хартії 
вільної людини» – основними цінностями для єднання україн-
ського народу, як політичної нації, свободу та людську гідність, 
верховенство права та справедливий суд, доброчинство та 
взаємодопомогу в суспільстві, партнерство та кооперацію у 
сфері національного господарства, взаємну відповідальність вла-
ди й суспільства, спроможність до самоорганізації, особливу 
посвяту та жертовність, особливо політиків, заради суспіль-
ного блага [5]. «Несторівська група» запропонувала своє бачення 
стратегії розвитку України у «Візії України – 2015. Договір 
гідності заради сталого розвитку», в якій, зокрема, наголошува-
лося на зміні ціннісної парадигми як головній умові економічної 
та політичної модернізації країни. Тому рух від цінностей вижи-
вання до утвердження цінностей самовираження – людської 

                                                                                                           
 «Несторівська група» (заснована в березні 2012 р.) – міждисциплінарне 

та позапартійне об’єднання фахівців з різними поглядами та різним професійним 
досвідом, орієнтоване на розробку сучасних наукових підходів щодо викликів та 
загроз, які постали перед українською спільнотою [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nestorgroup.org/documents/ 

 Ініціатива «21 листопада» – це неполітичне громадське об’єднання, яке 
ставить за мету сприяння утвердженню в українському суспільстві європейських 
цінностей та просуванню українських цінностей у світі. Її діяльність започат-
кована 21 листопада, у річницю початку подій на Майдані. Офіційне пові-
домлення про цю ініціативу прозвучало 26 лютого 2015 р. До складу об’єднання 
увійшли представники різних сфер діяльності, професій, регіонів, націо-
нальностей та конфесій. Одним з важливих принципів об’єднання є заборона 
участі в ньому чинних політиків та держслужбовців [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://2111.org.ua/ua/history/  

 Проект «Цінності нової України» (організатори: українська медіа-група 
StarLightMedia та кінотелевиробник FILM.UA) передбачає поширення/ 
популяризацію цінностей, які б орієнтували глядача/споживача медійного 
продукту на суспільну консолідацію та мотивували його до активної/ відпо-
відальної громадянської позиції. Публічно ідею цього проекту було озвучено 
керівником StarLightMedia В. Бородянським 15 лютого 2015 р. на засіданні 
Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також було ухвалено 
створити робочу групу, яка б запропонувала певний набір соціокультурних 
цінностей, спрямованих на консолідацію українського соціуму [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ mediaprosvita/research/ 
tsinnosti_novoi_ukraini/ 
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гідності, свободи, відповідальності – може бути, на думку 
учасників «Несторівської групи», запорукою сталого розвитку 
країни [6]. Об’єднання «21 листопада» виходить з того, що 
«новонароджена українська політична нація потребує нових 
цінностей» [7]. На підставі цього було проголошено головною 
метою його діяльності утвердження європейських цінностей в 
Україні. Ініціатори проекту «Цінності нової України» переконані, 
що «нам потрібні спільні ціннісні орієнтири, що зможуть об’єд-
нати й повести українське суспільство вперед, разом долаючи 
економічні й соціальні виклики» [8]. Такими можуть бути, за 
твердженням опитаних експертів, свобода, усвідомлена відпові-
дальність та солідарність, які, на їхнє переконання, стануть 
запорукою економічного процвітання [8]. 

Мета статті полягає у аналізі ціннісних детермінант відмін-
ностей ідентичностей в реаліях українського сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. У контексті моніторингу цінніс-
них детермінант сучасного українського суспільства варто зауважи-
ти, що світ цінностей як такий надто строкатий, оскільки цінним для 
окремої особи/групи/спільноти може бути все, що має для неї 
особливу значимість, наділене особливими смислами, досить часто 
актуальними лише для окремого індивіда чи для певної групи/ 
спільноти. (Показовою ілюстрацією цієї тези є слова Д. Пушиліна: 
«… ми відстояли своє право самим вирішувати, хто для нас є 
героями, хто фашистами, самим визначатися, які цінності для нас є 
важливими, що для нас вороже і просто насаджується ззовні, зі 
сторони Заходу» [9]). Звідси і виникає конфлікт/ суперечність під 
час спроби утвердження/обстоювання/просування/доручення/нав’я-
зування (у будь якому разі – розширення функціонального простору 
заявлених цінностей) ціннісних орієнтацій Іншому. Тому архіваж-
ливою є артикуляція тих цінностей, які є не стільки спільними/ 
подібними (світ дійсного) для певної спільноти (різних масштабів та 
різних типів), а тих цінностей, до яких можуть долучитися усі (світ 
належного). Це так звані базові, демократичні, європейські цінності 
(у різних контекстах різна конфігурація цінностей). Попри певні 
варіативні відмінності (кількісно, якісно, смислоцентровано) у 
напрацьованих теоретично та апробованих практично переліках 
базових/демократичних/ європейських цінностей можемо вказати на 
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певний інваріант, який неодмінно передбачає свободу, відповідаль-
ність, справедливість, солідарність.  

Динаміка усвідомлення значимості/пріоритетності інтеріори-
зації вказаних цінностей та їхні регіональні особливості в 
колективній свідомості громадян України ілюструється числен-
ними соціологічними опитуваннями. (Візьмемо до уваги, що 
названі цінності не завжди можливо безпосередньо ідентифікувати 
у респондента, оскільки вони зазвичай конкретизуються/ підтвер-
джуються/проявляються в опосередкованих ціннісних судженнях. 
Маємо пам’ятати і про те, що людина, яка усвідомлює та декларує, 
і людина, яка діє також, не завжди знаходяться в прямій кореляції). 

На нашу думку, значимість свободи для української спіль-
ноти ми можемо прояснити, приміром, через а) ступінь усвідом-
лення себе громадянином України; б) ставлення до державної 
незалежності, знакових подій та постатей в історії України;  
в) ціннісного вектора в зовнішньополітичному вимірі та ін.. 

а) Результати соціологічного опитування, проведеного Інсти-
тутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом 
«Інтелектуальна перспектива» з 26 червня по 18 липня 2015 р. у 
всіх областях України (крім АР Крим, окупованих територій 
Донецької і Луганської областей), та здійснений порівняльний 
аналіз із загальнонаціональними дослідженнями попередніх років 
свідчать про переважно стійку позитивну динаміку в самоіденти-
фікації населенням України, перш за все, як її громадян. Серед 
запропонованих ідентитетів для самовизначення, як-то «мешка-
нець свого села, міста», «мешканець свого регіону», «представник 
свого етносу, нації», «громадянин України», «громадянин колиш-
нього Радянського Союзу», «громадянин Європи», «громадянин 
світу», в цілому по країні ідентитет «громадянин України» зріс з 

                                                 
Поняття свободи охоплює декілька аспектів, як-то свобода дії, свобода 

совісті, політична свобода, свобода волі. У цьому тексті йдеться про політичну 
свободу, сутність якої виявляється у змісті та умовах реалізації політичних прав, 
проголошених державою та закріплених у відповідних правових нормах, а також 
здатності громадянина реалізовувати та обстоювати проголошені політичні права 
та свободу. Політична свобода є визначальним контекстом для розкриття 
людських потенцій у соціальному просторі, зокрема, творчого потенціалу 
особистості, однією з головних умов для її саморозкриття та самовираження. 
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45,6% (1992 р.) до 57,5% (2015 р.). На зламі 2004–2005 рр., як 
наслідок «помаранчевої революції», сталося суттєве зрушення в 
самоусвідомленні громадянства України від 44,3% до 54,6%. 
Невиправдані післяреволюційні очікування спричинили зниження 
цього показника до 48,4% у 2012 р. Пік ідентифікації як 
громадянина України припадає на 2014 р. – 64,6%. Регіональний 
зріз (за опитуванням у липні 2015 р.) проілюстрував кількісні 
відмінності в усвідомленні представниками регіонів цінності 
українського громадянства. Визначальним виявилося громадянство 
України для Заходу (65,1 %), Центру (63,9%) та Сходу (53,8%). На 
Півдні та Донбасі – таким його визнають, відповідно, 45,1% та 
38,6%. Значна частина населення у цих регіонах ідентифікувала 
себе передусім з селом чи містом, в якому проживає (Південь – 
36,8% та Донбас – 24,7%), або з регіоном, що є показово високим 
лише для Донбасу – 20,5%, (Захід і Центр – по 3,7 %, Південь – 
5,7%, Схід – 7,9%) [10]. 

Аналіз міри усвідомлення громадянства України як підстави 
для власної гордості також проілюстрував її зростання в 
загальному по країні від 41% у 2002 р. до 67,3% у 2015 р. 
Постмайданні хвилі надії на соціально-політичне переформа-
тування країни спричинили у період між 2004 та 2005 рр. 
найбільший сплеск у визначенні значимості цього ідентитету – від 
37,7% у 2004 р. до 53,7% у 2005 р. Інший пік гордості за грома-
дянську належність до України перебуває між 2013 р. (47,7%) та 
2014 р. (60,7%). Громадянство України є підставою для гордості 
у переконливої більшості населення Заходу (79,8%), Центру 
(71,3%), Півдня (65,4%) та Сходу (59,1%), на Донбасі – 45,4 %. 
Серед жителів Донбасу 23,6% не пишаються громадянством 
України (це найвищий показник серед регіонів: Захід – 8,9%, 
Центр – 11,5%, Південь – 12,1%, Схід – 19,7%), а 30,9% ще не 
визначилися з цим почуттям [10].  

Стійкість/вкоріненість/усвідомленість громадянської ідентич-
ності населення України більш переконливо ілюструється не 
стільки вищенаведеними декларативними твердженнями респон-
дентів як розумінням/прийняттям ними «інструментальної функціо-
нальності»/«практичної значущості» громадянства України. Відпо-
відно до цього привертає увагу стрімке зростання у 2015 р. визнання 
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патріотичних почуттів об’єднуючим фактором сучасного україн-
ського суспільства – 41,7% громадян України в цілому (для 
порівняння: 9,0% – 2002 р.; 12,1% – 2006 р.; 8,3% – 2013 р.). 
Показовим є те, що значимість патріотизму на сьогодні перевищує 
усталений консолідуючий потенціал спільних життєвих труднощів, 
страху перед майбутнім та традиційно високою невдоволеністю 
владою [10]. Чи не вперше за часів незалежності українська спільно-
та єднається «за щось», а не «проти чогось/когось», що свідчить про 
появу дуже важливого «ферменту» громадянського суспільства – 
«позитивної» свободи, свободи «для» (на відміну від «негативної» 
свободи, свободи «від») як головної умови формування цінностей 
самовираження. 

«Інструментальна» значимість громадянства України підтвер-
джується також позиціонуванням його як об’єднавчого чинника 
уявної «Ми» спільноти. Таким громадянство України вважали 
35,9% респондентів у 2013 р. та 52,3% у 2015 р. Особлива 
значимість актуалізації громадянства України як об’єднавчого 
чинника уявної «Ми» спільноти проявляється у порівнянні з таким 
груповим ідентитетом, як родичі та друзі, в якому вбачали 
консолідуючий суспільний потенціал 53,5% населення України у 
2013 р. та 52,9% у 2015 р. Ці дані є свідченням того, що поряд з 
«родоплемінними» підставами суспільних зв’язків (латентне 
архаїчне уявлення у колективній свідомості українського народу), 
характерними для традиційного типу суспільства, утверджуються 
якісно інші підвалини суспільної взаємодії – громадянство, яке 
корелює з модернізованим суспільством. 

б) Серед знакових подій у довготривалій історії України 
найбільш позитивно оцінено в масштабах усієї країни проголо-
шення незалежності у 1991 р. (36,7%). На Заході країни так 
вважають 57,1%, у Центрі – 37,6 %, на Півдні –26,9 %, Сході – 
28,7%, Донбасі –15,4 %. На Півдні, Сході та Донбасі більш 
важливою подією визнають перемогу у Другій світовій війні 
(відповідно, 40,9%, 43,7%, 34,6%). Авторитетними історичними 
постатями в цілому в Україні є Богдан Хмельницький, Михайло 
Грушевський та князь Володимир (Святославович). Кожен регіон 
має, звісно, свого історичного кумира. Для Заходу таким є В’ячес-
лав Чорновіл, для Півдня – Петро I, Центру, Сходу та Донбасу – 
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Богдан Хмельницький. У контексті міркування про феномен полі-
тичної свободи у ціннісній матриці населення України промо-
вистим є той факт, що одним із найбільш негативних історичних 
діячів у всіх регіонах визнано Й. Сталіна.  

в) Затребуваність/попит/усвідомленість цінності політичної 
свободи як базової умови соціально-політичного ландшафту 
модернізованого суспільства опосередковано виявляється у бажан-
ні приєднатися до певного «політико-економічного клубу» світу. 
Згідно з динамікою опитувань соціологічної служби Центру Ра-
зумкова (жовтень 2011 р. – березень 2015 р.) кількість прихиль-
ників інтеграційних процесів з ЄС зросла від 43,7% до 52%; 
привабливість вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казах-
стану знизилася за цей час майже на 18% (30,5% у жовтні 2011 р. 
та 12,6% у березні 2015 р.) У контексті аналізу євроінтеграційних 
устремлінь значимою є самоідентифікація українців як європейців. 
Такими себе вважають трохи більше 34% респондентів, а 55% 
переконані у невідповідності цьому статусу [11]. Укріплення/ 
посилення відчуття співмірності/відповідності європейцю, на 
думку респондентів, може статися за умови зростання матеріаль-
ного добробуту, поваги до цінностей демократії та прав людини, а 
також правового захисту [12]. Дисонанс між бажанням бути 
належними до європейської спільноти та усвідомленням власної 
невідповідності уявним європейцям є свідченням наявності 
самокритичного погляду в української громади, який може стати 
потужним потенціалом для змін як в індивідуальному, так і 
суспільному вимірі. 

Аналіз вищенаведених ідентитетів, що опосередковано 
ілюструють усвідомлення міри значимості політичної свободи у 
колективній свідомості населення України (через призму регіо-
нального погляду), свідчить про наявні відмінності, передусім у 
контексті громадянської ідентичності. Суттєво виражені відмін-
ності між Донбасом та рештою регіонів (станом на червень-липень 
2015 р.) в інтенціях населення, які забезпечують цілісність дер-
жави (а саме: статус громадянства України у самоідентифікаційній 
ієрархії індивіда; гордість за належність до спільноти громадян 
України; усвідомлення практичної значущості громадянства 
України як провідного критерію у визначенні «Ми» спільноти та 
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патріотизму як об’єднавчого чинника української спільноти взага-
лі; визнання першочергової значимості в історії України здобуття 
державної незалежності тощо), зберігають потенційні загрози 
сепаратистських настроїв у цьому регіоні, оскільки, за влучним 
висловом одного із жителів Макіївки, «держава, в першу чергу, 
має зберігатися в наших головах» [13]. 

Одним із показових маркерів усвідомленості свободи є її 
кореляція з відповідальністю, оскільки свобода без урівноваження 
відповідальністю (внутрішньо чи зовнішньо змотивованою) – то 
хибно зрозуміла/трактована свобода, яка проявляється у практич-
ному вимірі швидше як свавілля, вседозволеність, безобмеженість. 
Усвідомлена соціальна відповідальність передусім концентрована 
в патріотизмі, який в часи лихоліття проявляється не лише в 
гордості належністю до спільноти громадян своєї держави/ Бать-
ківщини, знанні, любові та шануванні її культурного минулого, а 
насамперед у здатності підпорядкувати власні потреби інтересам 
країни та в певних діях для захисту цих інтересів. Соціологічні 
дослідження сучасних соціальних практик дають можливість 
відносно «просканувати» цей досить складний для «зважуван-
ня»/«вимірювання» феномен, провести моніторинг його мотива-
ційного підґрунтя та змістовного наповнення у респондентів. 

Перше питання у цьому «патріотичному переліку», яке, на наш 
погляд, необхідно з’ясовувати – це взагалі сам факт сприйняття 
України як своєї Батьківщини. Згідно з опитуванням, проведеним 
соціологічною службою Центру Разумкова у 2007 р., 92,6% 
населення України вважали її своєю Батьківщиною. Суттєві відмін-
ності у ствердній відповіді виявилися у двох референтних груп – 
«росіян» та «українців». У першій групі 63,5% вважали Україну 
своєю Батьківщиною, тоді як у другій таких було 98,9% [14]. 

                                                 
 Референтна група «росіяни» – громадяни України, які є росіянами за 

національністю, для яких рідною мовою є російська, зараховують себе до 
російської культурної традиції і використовують російську мову в повсякденному 
спілкуванні. 

 Референтна група «українці» – громадяни України, які є українцями за 
національністю, для них рідною мовою є українська, зараховують себе до україн-
ської культурної традиції і використовують українську мову в повсякденному 
спілкуванні. 
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Опитування в грудні 2013 р. за часів Євромайдану продемон-
струвало ще вищі показники. У цілому по Україні 95,3% населення 
сприймало її як свою Батьківщину. Регіональний розподіл свідчив 
про 99,2% на Заході, 98,5% в Центрі, 87,9% на Півдні та 93,3% на 
Сході. Як бачимо, сам факт ідентифікації України як Батьківщини 
(без додаткових ускладнень/обтяжуючих факторів, як-то можли-
вість вибору Батьківщини, здатність до жертовності заради її 
інтересів, готовність до її захисту) проілюстрував майже абсолютні 
кількісні показники в усіх регіонах країни [14]. Але рівень 
патріотизму суттєво змінився б, коли б була можливість обирати 
Батьківщину. За цієї умови Україну обрали б Батьківщиною 69,8% 
від усіх мешканців країни. Порівняно високий відсоток на Заході – 
79,2 % та в Центрі – 72,3%, Південь – 60,4 % та Схід – 62,3% [15]. А 
от за можливості відмови від громадянства України заради іншого 
громадянства «стійких» патріотів залишилося б уже 52,7% в цілому 
по Україні, 56,1% на Заході, 53,3% в Центрі, 51% на Півдні та 48,3% 
на Сході [16]. У разі війни боронити свою Батьківщину у серпні 
2008 р. готові були 48,4%, у липні 2009 р. – 62,8% респондентів [17]. 
Регіональний розподіл стосовно готовності до захисту Батьківщини 
за даними опитування 2009 р. [17] не мав суттєвих відмінностей 
(Захід – 64,8%, Центр – 64,1%, Південь – 57,9%, Схід – 62,8%). Що-
правда, уявний ворог і смислові конотації зі словом Батьківщина, 
як виявилося, у регіонів різні. Це підтвердило опитування, прове-
дене з 4 по 19 грудня 2014 р. Київським міжнародним інститутом 
соціології з ініціативи інформаційно-аналітичного тижневика 
«Дзеркало тижня». Військові дії, що точаться на теренах України, 
66,1 % респондентів кваліфікують як війна за Батьківщину (в тому 
числі 56,6% на Сході та 43,2% на Донбасі). А от у разі вторгнення 

                                                 
 За браком такого дослідження після Революції Гідності звертаємося до 

соцопитування 2006 р. Ми свідомі того, що Революція Гідності стала як 
результатом зміни ціннісних орієнтирів суспільства, так і фактором впливу на 
їхнє подальше формування. Та порівняльний аналіз опитувань травень–червень 
2007 р. і грудень 2013 р. стосовно визнання України своєю Батьківщиною сут-
тєвих відмінностей як у державі в цілому, так і в регіональному зрізі не має. 
Можемо припустити, що зміна думки стосовно України як Батьківщини за наяв-
ності умовного вибору Батьківщини чи можливості набуття іншого громадянства 
кардинальних зрушень за теперішньої ситуації не зазнала б. 
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російських військ на Південний Схід України чинити збройний 
спротив агресору серед респондентів цього регіону були б готові 
лише 32,9 %. Таких потенційних захисників виявилося 65,8% у 
Миколаївській, 54,5% – Херсонській, 49% – Дніпропетровській, 
47,6% – Одеській, 45,2% у Запорізькій областях. Харківська 
область могла б залучити до спротиву 27,3%, Луганська – 15,9%, а 
Донецька – всього 4,4%. Переважна більшість опитуваних зали-
шалася б дома і не втручалася б. У цілому в регіоні таких було б 
35,7% (Луганській обл. – 32,3%, Харківській обл. – 33,5%, 
найбільше в Донецькій обл. – 58,6%) [18]. 

Усвідомлення власної (а не лише відповідних державних 
інституцій) відповідальності за долю держави/Батьківщини виявля-
ється не тільки в доволі пафосних/героїчних здатностях, а й у 
буденних життєпроявах, як-то готовності до терпіння у час 
загальнодержавних/національних труднощів, преференціях у споді-
ваннях, посильній участі у розв’язанні спільних проблем, мірі патер-
налістських настроїв. Масштабність цих здатностей/схильностей 
(за кількістю потенційних учасників) та фундаментальність їхнього 
вкорінення (суспільний мікрорівень) надають подібним діям/ 
прагненням вирішальної значимості в процесі оновлення країни. 
Попри усі високі показники, що засвідчують усвідомленість гро-
мадянами України (окрім Донбасу) потреби політичної свободи та 
відповідальності (цінність громадянства України, проєвропейські 
політико-економічні устремління, патріотизм, який виявлявся в 
усвідомленні значимості України як Батьківщини, готовності її 
боронити і т. п.), їхня практична здатність до конкретних дій є 
значно нижчою. Так, на питання соціологічної служби Центру 
Разумкова (опитування проводилося з 22 по 27 травня 2015 р.) про 
готовність терпіти певні матеріальні труднощі (скільки потрібно) 
задля здійснення реформ позитивну відповідь дали лише 10,9%. 
Готові потерпіти деякий час (але не більше року) – 27,6%. Не готові 
– 56,9%, з них 26,6% через те, що не вірять в успіх реформ, а 30,3% 
– через украй скрутне матеріальне становище [19]. Такий розподіл 
зумовлений, на нашу думку, переліком сподівань, що покладалися 
на час після Революції Гідності, а вони, в свою чергу, недооцінкою 
чи нерозумінням (небажанням розуміти) наявних складнощів у 
житті спільноти, глибини їх вкоріненості та місця локалізації.  
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З цього погляду, є досить цікавим аналіз «картини сподівань» 
України в цілому та її регіональних варіацій. Ієрархія сподівань – це 
віддзеркалення міри розуміння/сприйняття/усвідомлення респон-
дентом як черговості/нагальності наявних проблем на цей момент, 
так їхньої значимості в певній ціннісній структурі, а також його 
здатності до співвіднесення власних і колективних потреб. Вартою 
уваги ця «картина сподівань» є й тому, що виступає опосередкова-
ною ілюстрацією ціннісних орієнтацій колективної свідомості, а 
отже, є тлом для суперечностей ідентичностей як у горизонтальній 
(міжгруповій, міжрегіональній) так і вертикальній площині соціаль-
ного буття (владні інституції та громадянське суспільство). 

Для відтворення «картини сподівань» (дослідження прове-
дене КМІС з 4 по 19 грудня 2014 р.) респондентам було запропо-
новано визначити ієрархічну послідовність серед поставлених 
питань. З метою типології цієї «картини» ми виокремили дві 
групи із запропонованих респондентам питань за мірою їхнього 
впливу (за умови їхнього вирішення) на характер суспільних 
відносин, зміна яких є запорукою реформування країни, оскільки 
суспільні відносини виступають підвалиною соціальних практик 
і реалізуються в них.  

З-поміж великої кількості «питань-сподівань» такими, що 
мали б безпосередній суттєвий вплив на зміну ціннісної частини 
суспільної угоди, а отже, і на сам характер суспільних відносин, є, 
на нашу думку: 1) встановлення всезагального принципу невідво-
ротності покарання та рівності усіх перед законом; 2) створення 
справедливого і незалежного суду; 3) зменшення розриву між 
бідними та багатими. Нагальні «сподівання-завдання», але такі, що 
не мають безпосереднього та кардинального впливу на характер 
суспільних відносин, тобто є похідними від першої групи, – це 
невідкладне проведення реформ; консолідація політиків та 
політичних сил заради проведення реформ; різке зниження рівня 
корупції; прискорення інтеграції України в ЄС та інші.  

Серед трійки топ-сподівань першочерговим у масштабах 
України було притягнення до кримінальної відповідальності В. Яну-
ковича та членів його команди, за ним слідувало підвищення пенсій 
та зарплат, а далі – різке зниження рівня корупції. У гармонійній 
єдності чотирьох регіонів – Центр, Південь, Схід, Донбас – стосовно 
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сподівання на підвищення пенсій та зарплат дисонансом звучить з 
цього приводу голос Заходу, котрий розмістив цю мрію аж на сьо-
мому низхідному щаблі. Хибно, напевно, думати, що для населення 
цього регіону підвищення пенсій та зарплат є менш актуальним і з 
огляду на наявний матеріальний достаток громадян. Це спричинене, 
на наш погляд, стрижневими смислами у системі цінностей, які 
більш виразно та інтенсивно орієнтовані на відповідальну свободу 
(як ілюструвалося вище). 

Прагнення до зменшення розриву між бідними та багатими, як 
одного із важливих принципів функціонування соціальної держави, 
увійшло в трійку пріоритетів на Півдні та Донбасі. Висловимо 
припущення, що це зумовлено не стільки розумінням теоретичного 
значення базовості цього принципу, як наочною ілюстративністю 
соціально-майнової стратифікації регіонів, в яких сконцентрована 
найпотужніша приватна власність у промисловому секторі 
економіки України. 

Визначальні для кардинальних/вирішальних зрушень у харак-
тері суспільних відносин «мрії-сподівання», як-то встановлення 
всезагального принципу невідворотності покарання та рівності усіх 
перед законом, а також створення справедливого та незалежного 
суду, не значаться серед ціннісних пріоритетів як у межах України в 
цілому, так і в окремих регіонах Ця ілюстрація є підтвердженням 
думки Є. Головахи, висловленої за три роки до Революції Гідності, 
про те, що «ми дуже недалекоглядні». «На владу треба тиснути не 
через те, що заважає жити, а через те, що не забезпечує майбутнє 
новим поколінням (курсив – В.Н.). Ця цінність дуже важлива на 
Заході, а у нас ні» [20]. Ця недалекоглядність переважної частини 
населення і є причиною домінантності короткотермінових «мрій-
сподівань». 

Розуміння в суспільстві глибини вкоріненості наявних проб-
лем (яке залежить як від кількості/впливовості носіїв критичного 
мислення в цілому у суспільстві, так і від інформаційно-
просвітницької роботи зацікавлених/незацікавлених суспільних 
інститутів і визначає ціннісно-практичні орієнтири життя країни у 
ближчій перспективі) показово ілюструє опитування респондентів 
стосовно визначення першочерговості у переліку реформ [18]. 
Найбільший відсоток прихильників загалом в Україні – 43,6% – 
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мала медична реформа (причому з великим відривом від наступної 
за значимістю у цьому переліку судової реформи, яку визнали 
однією з найважливіших 32,4% респондентів). Серед нагальних ре-
форм значаться також військова, пенсійна, системи комунального 
господарства. Реформи, які впливають на зміну парадигми 
управління життям держави та її безпеки: адміністративна (3,9%), 
місцевого самоуправління (6,0%), позбавлення енергетичної 
залежності від Росії (10,1%); алгоритму наповнення бюджету – 
податкова (9,5%); оздоровлення правового, економічного простору 
країни та появу ефективних інструментів боротьби з корупцією – 
створення прозорого реєстру усіх видів власності (2,4%), демоно-
полізація (3,5%), реформування системи правоохоронних органів 
(14,9%) – мають невелику кількість прихильників. Отже, на підставі 
проведеного аналізу «картини сподівань» громадян України 
можемо стверджувати, що першочерговими у їхній колективній 
свідомості є реформи, покликані задовільнити/ змінити/ зменшити/ 
покращити інтереси населення «тут і тепер» без бажання/невміння/ 
неготовності усвідомлювати де/звідки береться/ формується ресур-
сний потенціал забезпечення проведення подібних змін. Реформа-
ційні вподобання населення України свідчать про конфлікт/ 
суперечності (за відсутності необхідної потужної інформаційно-
роз’яснювальної роботи) між суспільними очікуваннями та рефор-
маційними діями влади у разі вибору нею дійсно пріоритетних 
напрямів, або відтерміновану політичну катастрофу у разі рефор-
маційного зволікання чи імітації реформування. 

Важливим чинником у формуванні/оформленні «картини спо-
дівань» соціуму є розуміння колективною свідомістю об’єкта/ 
суб’єкта локалізації першочергових/ключових проблем соціального 
буття, а відтак і кола відповідальних за кардинальні перетворення в 
державі. Інформативним у цьому контексті є аналіз розуміння 
населенням сутнісного наповнення реформ, а головне, їхнього 
кінцевого результату. Перш за все очікуваними наслідками реформ 
в уяві населення (респондентів) є зняття депутатської недоторкан-
ності (58%), підвищення пенсій та зарплат (51%) та зняття недотор-
канності суддів (48,3%), що є свідченням про сприйняття владно-
чиновницьких структур та олігархічних персонажів в українському 
суспільстві як основного осереддя бід та проблем країни. 
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Цікавим є той факт, що перша третина (за значимістю) очіку-
ваних результатів зосереджена на прагненні покарання та встано-
влення соціальної справедливості розподілу матеріальних благ за 
егалітарним принципом. Цей «перелік ненависті», спрямований на 
«іншого», може бути зумовленим недостатністю/небажанням з 
боку владних структур відвертої розмови з суспільством про архі-
складність ситуації; «вдало» артикульованими ЗМІ відповідними 
«точками» в громадській думці несуттєвими для кардинальних 
системних зрушень у країні (стосовно недоторканності); а також 
ментальними особливостями, вкоріненими у радянському 
минулому («забрати і порівну поділити», патерналізм), які відтво-
рювалися/підтримувалися у колективній свідомості за увесь час 
незалежності.  

Сповідування переважною більшістю опитуваних правила 
«пекло – це інші» ілюструється рівнем усвідомлення власної 
відповідальності за перебіг реформування країни. Надати більше 
повноважень місцевій владі вважали за необхідне 20,3% респон-
дентів, а от наділити більшими правами (отже, і відповідальністю) 
місцеві общини – лише 16,1%. За впровадження карної відпові-
дальності у разі сплати заробітної платні «у конвертах» висло-
вилися 15,1% опитуваних, а таке саме покарання у разі отримання 
подібної платні підтримали всього 6,4%. З впровадженням 
обов’язкової податкової декларації доходів та витрат для усіх 
громадян погоджуються 8,4%; а заборона готівкових платежів на 
суму вище 10 тис. грн знайшла схвалення лише у 3,3% респонден-
тів. Це при тому, що, на думку опитуваних як по країні в цілому, 
так і в усіх регіонах без винятку, рівень корупції підвищився [18]. 
Корупційне «лігво», на думку майже усієї спільноти, зосереджене 
поза «простим» українцем. Звичайно, масштабні корупційні схеми 
не є його «компетенцією», але масштабна кількість «простих» 
українців з їхнім небажанням/нерозумінням брати безпосередньо 
посильну участь у впровадженні/функціонуванні механізмів засте-
реження/мінімізації корупційних спроб створює благодатне тло 
для їхнього процвітання та формування суперечностей між 
очікуваним і дійсним.  

На підставі проведеного аналізу фактичного та сутнісного 
змісту «картини сподівань» українського суспільства можемо 
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говорити про домінантність у ній ціннісних орієнтацій на «від-
плату», покарання, встановлення соціальної справедливості, котра 
латентно розуміється як рівність усіх перед законом, та зміну 
принципів розподілу матеріальних благ. Це свідчить як про 
відсутність зрушень у виконанні першочергових нагальних вимог, 
пред’явлених суспільством владним структурам у процесі Револю-
ції Гідності, так і про мінімалістське розуміння відповідальності 
кожного громадянина за перебіг подій у державі. 

Позитивним сигналом у можливих пробудженнях широких кіл 
української спільноти до бажання бути відповідальними є без-
прецедентний для нашої країни феномен волонтерства, який набув 
великої потужності за часів Євромайдану та воєнних дій на Сході 
України і засвідчив неабияку зрілість свідомості та організаційної 
здатності авангарду громадянського суспільства у плані відпові-
дальності за державу в цілому. Волонтерський рух представлений 
численними організаціями всеукраїнського та регіонального 
масштабу. З-поміж найбільш знаних є «Народний тил», «Крила Фе-
нікса», «Повернись живим», «Армія SOS», «Крим SOS», «Фролів-
ська 9/11», «Станція Харків», «Відповідальні громадяни», діяльність 
яких спрямована на допомогу учасникам АТО, переселенцям та 
жителям зони військових дій [21].  

Соціологічні опитування свідчать про зростання участі 
населення України у волонтерському русі (структурно оформле-
ному чи індивідуально-стихійному) та благодійній діяльності за 
останні півтора року. Згідно з дослідження «Волонтерський рух в 
Україні», проведеного GfK Ukraine (20–26 листопада 2014 р.) на 
замовлення ООН в Україні, 23% українців у певні періоди свого 
життя долучалися до волонтерства, з них 9% почали займатися 
цією справою упродовж останнього року. Досвід внесення 

                                                 
 Варто нагадати, що за потужністю волонтерського руху Україна посідала 

не лідерські позиції у Світовому рейтингу благодійності. 111-те місце у 2011 р., у 
рік «Євро-2012 Україна» – 102-ге,  у 2013 р. – 103-тє. Докладніше див. World 
giving index 2014. A global view of giving trends. November 2014 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.cafonline.org/pdf/ CAF_WGI2014_ 
Report_1555AWEBFinal.pdf 

 Нагадаємо, що волонтерство не передбачає грошових внесків, лише 
власний час та зусилля. 



 

 317

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

благодійних коштів мають 74% українців, з них 25% зробили це 
вперше за останніх півтора року [22]. Найбільш поширеною 
формою волонтерської та благодійної участі стала допомога армії 
(включно з пораненими). Майже 50% населення в цілому по 
Україні в певній формі брали участь у такій діяльності. Вартим 
уваги у контексті розгляду ціннісних орієнтацій та відмінностей 
ідентичностей є регіональне бачення участі у волонтерстві та 
благодійності на користь армії. Серед регіонів України найпотуж-
ніше долучився до збору коштів Захід – 58,5%, Центр – 41,8%, 
Південь – 34,4% (винятком є Херсонська обл. – 63,1%), Схід – 
22%, Донбас – 11,9% (показово – Донецька обл. – 1,9%, Луганська 
обл. – 30,5%). Таких, що не брали жодної участі, мотивуючи тим, 
що сплачують податки державі, яка повинна все це забезпечувати, 
в цілому по Україні 21,2%. На Заході так вважало 11,1%, в Центрі 
– 11,4%, на Півдні – 25,4%, на Сході – 30,6%, на Донбасі – 43,4% 
(показово – Донецька обл. – 56,0%, Луганська обл. – 19,9%, що 
значно менше, ніж у Дніпропетровській обл. – 35,1%, Одеській 
обл. – 32,6%, Харківській обл. –33,7%) [18].  

Українське суспільство високо цінує волонтерську діяльність – 
62% респондентів визнають роль волонтерів у політичних змінах в 
Україні [22]. Масштаби та потужність сукупної структурно-орга-
нізованої волонтерської допомоги безперечно мають вирішальне 
значення у час неспроможності держави виконувати свої організа-
ційні функції. Але не менш значимим волонтерський рух є за своїми 
наслідками для укріплення державно-життєвих потенцій української 
спільноти, що виявилися в здатності активних громадян до 
самоорганізації та розв’язання проблем неадекватно співмірних за 
своєю складністю громадянському сектору. Волонтерський рух є 
демонстративним позитивним прикладом для українського суспіль-
ства як усвідомленої та оприявленої особистісної відповідальності, 
так і значимості/нагальності солідарних дій задля утвердження його 
життєвих перспектив. Урешті, віковий ментальний архетип українця 
«моя хата скраю» здобув дієву ціннісну опозицію у виборі/визначенні 
стратегії індивідуальної поведінки в соціальному полі. 

У переліку основоположних цінностей, активізація яких 
здатна оновити/надати нового життя підвалинам сучасного україн-
ського соціуму, ключове місце посідає справедливість, яка ще в 
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часи Аристотеля розумілася як наріжний камінь соціального 
устрою, як те, що створює та зберігає благо спільноти. На думку 
Дж. Ролза, справедливість – це основна чеснота суспільних інсти-
тутів. Справедливість – це моральна легітимація спільного життя 
людей, сповненого суперечностей у бажаннях, інтересах, обов’яз-
ках, а також морально прийнятна міра та форма конфліктності у 
людських взаємовідносинах, в усіх суспільно значимих їхніх 
різновидах (від міжособистісних до міжнародних). Ідея справед-
ливості частково корелюється з ідеєю рівності, оскільки люди 
рівні як «співзасновники» соціального простору і виступають 
умовними підписантами «соціальної угоди».  

Справедливість як рівність, яка реалізується у нормативно-
правовій та моральній площині, була (і допоки є) відсутня в сус-
пільних практиках української громади останніх років (як приклад: 
справи Гонгадзе, Небесної сотні, «діамантових прокурорів» і т. п.). 
Ігнорування загальними нормативними приписами, які забезпе-
чують стабільність життя соціуму, а згодом – відверте ігнорування 
правовими нормами, що вивело з-під правової відповідальності 
владних персон, стало серйозною суспільною загрозою.  

Проблема справедливості як основоположної цінності со-
ціального устрою особливо загострюється в перехідних періодах, 
обтяжених військовими конфліктами. Оскільки справедливість – 
це не лише урівнення в правовому та моральному вимірі усіх 
громадян, розподіл благ між ними, а також і розподіл проблем, 
котрі випадають на долю спільноти. 

Міра реалізації справедливості у сприйнятті членів соціуму 
виявляється, передусім, через їхню довіру до судів як головного 
інструменту реалізації справедливості у суспільстві, а також до 
прокуратури, МВС, покликаних за своєю суттю боронити закон-
ність у державі. Критично низький рівень довіри до інститутів 
правопорядку та соціального контролю –це фіксація летального 
стану почуття справедливості в українському соціумі як легіти-
муючого начала суспільних дій. 

Реалізована певною мірою суспільна справедливість/неспра-
ведливість є базою для появи такого консолідуючого феномену, як 
солідарність, потенційні можливості якої, в свою чергу, виявля-
ються через уже згадуваний феномен довіри. Довіра – 
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підстава/умова/вихідна точка для об’єднавчих процесів у сус-
пільстві. У сучасних українських реаліях ця цінність є неймовірно 
значимою з погляду її фундаментальних особливостей для активі-
зації нової суспільної ціннісної системи, адекватної сучасним 
викликам. Суспільна кооперація неможлива без взаємної довіри 
між соціальними стейкхолдерами. Базовою для неї є довіра 
соціуму до владних інституцій – Президента, уряду, парламенту. 
На наше переконання, не зайвим є моніторинг динаміки інсти-
туціональної довіри/недовіри в українському соціуму за останні 
роки, кардинально відмінні між собою за політичним ландшафтом. 
Згідно з останніми даними Європейського соціального дослі-
дження виявилося, що серед усіх країн Європи Україна є країною з 
найнижчим рівнем інституціональної довіри [23]. Ілюстративним 
уточненням (національного виробництва) цих даних свідчить уже 
згадуване соціологічне опитування фонду «Демократичні ініціа-
тиви» [24], згідно з яким у липні 2015 р. Президенту довіряли 
29,5% населення України. Поглибилася недовіра до уряду. Якщо у 
грудні 2014 р. кількість тих, хто не довіряв (у цілому по країні), 
переважала на 18% над тими, що довіряли, то у липні 2015 р. цей 
показник становив уже 56%. Абсолютним лідером з недовіри 
(повної чи переважної) з-поміж Президента, уряду та парламенту в 
Україні в цілому та усіх її регіонах є Верховна Рада України. 
Заради справедливості потрібно сказати, що за останні п’ять років 
довіра до парламенту не мала позитивного балансу, але останній 
негативний показник є найвищим за вказаний період [24]. Це 
свідчить про найбільший конфлікт/суперечності між сподіван-
нями, які покладалися на цей представницький та законодавчий 
орган, та міру їх реалізації. 

Довіра до влади, звісно, формується наявністю/відсутністю та 
якістю її дій. «Причина падіння довіри до влади не в тому, що 
влада щось зробила не так, а у відсутності дій, які привели би до 
помітних результатів» [25]. У колективній свідомості українського 
народу на сьогодні панує тверде переконання, що події в країні 
(візьмемо до уваги, що їхня тональність і вектор визначаються 
владними структурами) рухаються в неправильному напрямі. На-
явна тенденція до укріплення такого переконання. Якщо в грудні 
2014 р. так вважали – 57,7%, у березні 2015 р. – 66,9%, то в травні 
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цього ж року так думали уже 67,6% громадян України [26]. 
Переважна більшість суспільства вважає владні інституції непро-
зорими у своїй діяльності [18] і, понад те, зацікавленими у такому 
стані речей [18]. 

Очевидно, що за таких обставин політико-владна реальність 
перебуває у серйозному конфлікті/суперечності із соціально-спра-
ведливим належним [27]. Недовіра до влади ґрунтується не стільки 
на відсутності у її представників фахового та управлінського 
потенціалу, як на відсутності моральних чеснот у її представників. 
Це засвідчує опитування, проведене соціологічною службою 
Центру Разумкова 22–27 травня 2015 р. стосовно того, якому 
образу має відповідати Президент України. Колективна уява 
передусім прагне бачити в Президенті «морального авторитета», 
якого поважають у «народі» (34,9%), потім політика, відомого у 
світі та авторитетного поза межами України (21,7%), і, нарешті, 
політика та управлінця, котрий має досвід роботи на державних 
посадах (19,3%) [28]. 

Незважаючи на відсутність довіри до тих інституцій, що 
представляють державу, вона, як одна із сутнісних потреб 
людського спільносвіту, все ж таки притаманна українському 
суспільству. За часів незалежності українці зберегли довіру «лише 
собі, родині, Богові, іноді пресі та армії» [20]. Тривалий час 
українці поза межами родинного кола найбільше довіряли церкві. 
На липень 2015 р. з’явилися інші потужні суб’єкти інституціональ-
ної довіри у суспільстві – волонтери та добровольчі батальйони.  

Очевидно, що за об’єктивації народних уподобань стосовно 
довіри-недовіри владні структури є абсолютними аутсайдерами 
серед решти соціальних стейкхолдерів як по країні загалом, так і в 
кожному регіоні зокрема. Отож, ми маємо потужну опозицію до 
інститутів влади в контексті суспільної довіри, яка за впертого 
небажання чи неспроможності їхніх презентантів усвідомити, що 
народна довіра – це найголовніший ресурс владних інституцій у 
модернізації країни, може трансформуватися у інші, більш 
пасивно-активні дії – від тихого саботажу/зневіри до відкритого 
силового спротиву (враховуючи серед суб’єктів-носіїв довіри 
суспільства не лише волонтерів, церкву та громадські організації).  
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Згідно з вищерозглянутим можемо дійти наступних висновків: 
Ідентичності, як джерело відмінностей, породжують супереч-

ності в соціальних практиках. Це зумовлює пошук підстав для їх 
узгодження/врегулювання/почасти зняття. На наше переконання – 
такий пошук зумовлює розгляд смислових детермінант ідентичнос-
тей, якими є цінності. Масштабні проекти з дослідження цінностей 
дали фактологічне підтвердження того, що ефективність суспільних 
інституцій та успіх соціальних перетворень детермінується домі-
нантною системою цінностей у певному соціумі. 

Системні зрушення в житті соціуму не можуть забезпечитися 
змінами лише в окремих його сегментах. Вони потребують зміни 
суспільних відносин у цілому, оскільки ціннісно-смисловий 
універсум останніх визначає нормативну матрицю соціальних 
практик. Це, в свою чергу, безпосередньо впливає на формування 
ідентичностей та визначає «напругу» їхньої взаємодії. Актуальним 
є напрацювання «основоположного пакета» цінностей, спро-
можних стати локомотивом бажаних змін та бути підставою для 
врегулювання наявних у суспільстві суперечностей ідентичностей. 
Такий «пакет» соціокультурних цінностей, спрямованих на консо-
лідацію української спільноти, передбачає, насамперед, свободу, 
відповідальність, справедливість, солідарність. Має відбуватися 
артикуляція тих цінностей, які є не стільки спільними/подібними 
для певної спільноти (різних масштабів та різних типів), а тих – до 
яких можуть долучитися усі 

На підставі аналізу низки соціологічних досліджень, які дають 
змогу опосередковано (через прийняття цінності громадянства 
України, проєвропейські політико-економічні устремління, патріо-
тизм, який виявляється у визнанні України як Батьківщини, 
готовності її боронити) з’ясувати міру значимості політичної 
свободи для громадян України, можемо стверджувати, що міра 
усвідомлення (звісно, потрібно розрізняти усвідомлення від 
фактичного її стану) значимості політичної свободи є достатньо 
високою на Заході та в Центрі країни. Наявні (на липень 2015 р.) 
суттєво виражені відмінності між Донбасом та іншими регіонами 
країни в проукраїнських державницьких інтенціях дають підстави 
говорити про загрози суперечностей у контексті громадянської 
ідентичності і, як наслідок, достатній потенціал для збереження 
сепаратистських настроїв на Донбасі. 
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Що стосується відповідальності як неодмінного урівноваження 
свободи, то варто наголосити, що аналіз так званої «картини 
сподівань», що оприявнює ціннісні орієнтації колективної свідо-
мості, не засвідчує принципового зрушення в масштабах усієї 
української спільноти (як у пересічного громадянина, так і носіїв 
владних повноважень), започаткованого пасіонарною частиною 
спільноти за Революції Гідності та продовженого волонтерським 
рухом у напрямі від відповідальності «іншого» переді «мною» до 
усвідомленої власної відповідальності перед «іншим» та «самим 
собою». Стійкість патерналістських настроїв у більше ніж чверті 
населення зберігається на Півдні і Сході країни, на Донбасі, 
зокрема, в Донецькій обл., їх сповідує домінантна кількість жителів.  

Ключовий статус у ціннісній системі українського соціуму 
має справедливість, як з причини її визначальної ролі у засадни-
чих основах соціального устрою загалом, так і вкрай незадовіль-
ного її стану в сучасних українських реаліях, опосередкованим 
свідченням чого є небезпечна для легітимності соціальної угоди 
мінімальна довіра до судів та інших правових інституцій держави. 

Відсутність відчуття справедливості є значною перепоною на 
шляху формування соціальної солідарності, одним із проявів якої у 
суспільних практиках є феномен довіри. Рейтинг суспільної 
недовіри очолюють владні інституції – Верховна Рада України, 
уряд, Президент. Відсутність довіри до них уґрунтовується не 
анархічними схильностями чи нігілістичними настроями 
української спільноти, а репутаційними втратами чи відсутністю 
репутаційних здобутків (за браком дій, адекватних запитам 
суспільства) у владно-політичних лідерів нашої країни. Такий стан 
за браком структурних дієвих реформаційних кроків з боку владних 
інститутів загрожує ефектом невиправданих суспільних очікувань, 
що може привести до апатичного стану суспільства чи, навпаки, 
стану спротиву, що, в будь-якому разі, позбавить владні інституції 
вкрай необхідного та найпотужнішого ресурсу в модернізаційному 
процесі – підтримки української громади. 
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Оксана Зорич 
 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ 
ЯК ГЕНЕРАТОРИ ПРОВІДНИХ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ 

СУПЕРЕЧНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
 
У статті досліджено роль громадських організацій та 

політичних партій у формуванні ідентифікаційних суперечностей 
українського суспільства, з’ясовано основні виклики для розвитку 
солідарності та громадянської активності на добровільних 
засадах, визначено базові меседжі громадських організацій та 
політичних партій щодо формування орієнтирів та ціннісних 
маркерів у політичному самовизначенні української нації. 

Ключові слова: громадські організації, політичні партії, 
політична ідентичність.  

Oksana Zorych. Non-governmental organizations and political 
parties as generators of main identification contradictions of 
Ukrainian nation. 

The article represents the role of NGOs and political parties in 
forming identification contradictions of Ukrainian society, founds the 
main challenges for the development of solidarity and civic engagement 
on a voluntary basis, defines the basic messages of NGOs and political 
parties about the formation of reference points and value markers in 
political self-determination of the Ukrainian nation. 

Key words: non-governmental organizations, political parties, 
political identity. 

 
Ідентифікаційні суперечності української нації значною мірою 

зумовлені специфікою перебігу політичного процесу в Україні, в 
якому громадські організації та політичні партії здобули статус 
важливих агентів впливу на суспільно-політичне життя, фор-
мування ціннісних орієнтирів та стратегій розвитку суспільства. 
Багатоманіття факторів, що впливали на становлення української 
нації: політичні, економічні, культурні – стали предметом числен-
них світоглядних спекуляцій з боку тих громадських організацій 
та політичних партій, що прагнули інтенсифікувати конфліктну 
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динаміку суперечностей між різними регіональними групами 
українського суспільства. 

Однією із провідних технологій підживлення ідентифікацій-
них суперечностей української нації було насадження та відтво-
рення наперед визначених ідентитетів, що мали диференціюючий 
характер та містили опозицію «Свій» – «Чужий». Політична 
спільнота українських громадян таким чином отримувала наперед 
задані ідентичності: західняків, східняків, кримчан, представників 
Донбасу тощо, із нібито несумісними економічними проблемами 
та глибокими історико-культурними суперечностями між Сходом 
та Заходом країни. Так, за допомогою пропаганди, замість толеру-
вання у публічному дискурсі країни ідеї «єдності в багатоманітті», 
українське суспільство за посередництвом окремих громадських 
організацій та політичних партій набуло статусу роздвоєного, 
штучно створеного, що поставало перед вибором між альтерна-
тивами: «Європа або Росія», «демократія або авторитаризм», 
«реформи або стабільність» тощо.  

Важливим елементом закріплення ціннісних опозицій у 
масовій свідомості українських громадян та загострення іденти-
фікаційних суперечностей між ними стало маніпулювання темою 
унітарного устрою Української держави. Так, наприклад, все-
українська громадська організація Всеукраїнський громадський 
рух «Український вибір» (зареєстрована у 2008 р.) від моменту 
свого створення виступила на підтримку федеративної моделі 
державного устрою в Україні, наголошуючи на відмінності світо-
глядних та ціннісних орієнтирів громадян України за регіональ-
ною ознакою. Лідер «Українського вибору» В. Медведчук ствер-
джував, що «федералізація нашої країни – це єдині та 
безальтернативні ліки проти її розколу, загроза та реальність якої 
існують» [1]. Твердження такого типу підживлювали суспільно-
політичні антагонізми в країні, провокуючи дискусії щодо спіль-
ності/відмінності історичної долі українців та етнічних росіян, 
що проживають на теренах сучасної України, плекали конфлікти 
історичної пам’яті, зокрема, щодо героїзації воїнів ОУН-УПА, 
визнання факту Голодоморів 1932 – 1933 та 1946 – 1947 рр., 
формували негативні стереотипи у сприйнятті двомовності 
українців, їхньої релігійної гетерогенності тощо.  
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Ці ідентифікаційні суперечності, своєю чергою, використову-
валися політичними партіями у боротьбі за розширення електо-
рального поля підтримки та, як наслідок, – доступу до 
економічних ресурсів як цілої країни, так і окремих її регіонів. 
Після подій Революції Гідності провідним трендом у політичному 
житті країни стало імітативне оновлення партійної системи, коли 
низка партій пережила своєрідну реінкарнацію. Так, наприклад, 
Партія «Солідарність» (зареєстрована у 2000 р., не виявляла полі-
тичної активності) напередодні парламентських виборів 2014 р. 
була переіменована на Партію «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» і 
перезапущена під новим партійним брендом із новими лідерами – 
П. Порошенком, Ю. Луценком, В.Кличком. Аналогічний формат 
«політичного тюнингу» обрали для себе представники колишньої 
партії влади, які, перейменувавши Партію «Закон і порядок» 
(зареєстрована у 2010 р.), утворили Політичну Партію «Опозицій-
ний блок», до якої увійшли колишні члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, а 
також низка її сателітів – Партія розвитку України, Партія Наталії 
Королевської «Україна – вперед!» та ін. Характерною рисою 
політичного процесу в Україні стало акцентування уваги на не-
обхідності консолідації партій у межах двох блоків – провладного 
та опозиційного. Іншим трендом у політичному процесі України 
після подій Революції Гідності стала активізація роботи партій 
лідерського типу, серед них – Політична партія «ПРАВИЙ 
СЕКТОР» (зареєстрована 1997 р.), Політична партія «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» (зареєстрована у 2014 р., спадкоємиця Політичної партії 
«Фронт змін» на чолі із А. Яценюком, що проіснувала до 2013 р.). 
Також на політичній авансцені країни активізувалися ті партії, що 
заручилися підтримкою частини суспільства із протестними на-
строями, серед них – Радикальна Партія Олега Ляшка (зареєстро-
вана 2010 р.), Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 
(зареєстрована 2012 р.). Важливою домінантою у питанні ство-
рення та функціонування партій залишився лідерський фактор. 
Провідну роль у розкрутці «нових» політичних партій відігравав 
не стільки кадровий склад та ідеологічна платформа, скільки 
потужний мас-медійний супровід, що де-факто витіснив інші 
форми забезпечення повноцінного партійного функціонування, 
зокрема – розвитку місцевих осередків політичних партій. Таким 
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чином, радикалізація ідентифікаційних суперечностей українсько-
го суспільства значною мірою зумовлена формальними процесами 
«оновлення» політичної системи країни. Партії-аутсайдери 
здійснили «перезапуск» своїх політичних проектів під новими 
партійними брендами. 

Політичні партії значною мірою продовжили підживлення 
теми поляризації України, її двоїстості: у мовному, релігійному, 
історико-політичному контекстах, наголошували на необхідності 
системних реформ з метою децентралізації влади та розширення 
прав органів місцевого самоврядування. Так, наприклад, на поза-
чергових виборах до Верховної Ради України, 26 жовтня 2014 р., 
п’ятірка лідерів перегонів у багатомандатному загальнодержав-
ному окрузі, а саме: Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
(зареєстрована у 2014 р.), Партія «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
(зареєстрована у 2000 р.), Політична партія «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ» (зареєстрована у 2012 р.), Політична Партія «Опози-
ційний блок» (зареєстрована у 2010 р.), Радикальна Партія Олега 
Ляшка (зареєстрована у 2010 р.) – у своїх передвиборчих 
програмах заявили про необхідність децентралізації влади та 
розширення прав місцевого самоврядування [2]. Ідентифікаційні 
суперечності між локальними владними елітами та спільнотами, 
таким чином, на декларативному рівні були гармонізовані завдяки 
акцентуванню у програмах політичних партій самобутності 
кожного регіону країни, їх прав на розширене використання 
власних адміністративних та фінансових ресурсів.  

Разом із тим, загроза поширення сепаратистських настроїв за 
посередництва політичних партій та громадських організацій, 
«розмивання» меж української нації через встановлення локальних 
політичних режимів та неприйняття «Інших», визнання їх «Чужи-
ми» зберігалися. Гасла реформ місцевого самоврядування представ-
ники локальних владних еліт сприйняли по-своєму. Непоодинокими 
були випадки, коли під титулом демократичних перетворень регіо-
нальні лідери змінювали свою громадянську позицію та геополі-
тичні орієнтири відповідно до клієнт-патрональних зв’язків, які 
встановлювалися з центральною владою в Києві, або ж у столиці 
сусідньої держави – Москві. Так, колишній Голова Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим В. Константинов, член ПАРТІЇ 
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РЕГІОНІВ, державний службовець України першого рангу, у 
березні 2014 р. долучився до прихильників сепаратизму та став 
Головою «Державної Ради» самопроголошеної Республіки Крим. 
Прикметно, що перешкоджання деструктивним маніпуляціям 
довкола змісту ідентифікаційного розмаїття української нації 
ускладнювалося тим, що за формальними ознаками велика кількість 
громадських організацій та політичних партій, робота їх активістів 
формально відповідали нормам українського законодавства. Однак 
на практиці діяльність таких організацій неявно підривала основи 
української державності та мала відверто антиукраїнський та анти-
гуманний характер. Так, наприклад, у січні 2014 р., під час 
вшанування пам’яті загиблих Революції Гідності на вулиці Грушев-
ського у м. Києві, голова громадської організації «Молода Гвардія» 
А. Клінчаєв заявив, що вважає їх смерть правильною та закликав 
міліцію діяти ще жорсткіше [3].  

Таким чином, політичні партії та громадські організації 
фактично стимулювали формування в Україні своєрідного ринку 
ідентичностей, що використовувалися як засіб розпалювання між-
регіональних суперечностей, підриву основ соціальної солідар-
ності, заперечення єдності українського суспільства як спільноти 
Української держави та культивування антигуманних способів 
ведення політичної боротьби. Закони ринку ідентичностей 
підпорядковувались утилітарним принципам примноження вигод 
та ставали предметом торгу, інструментом для отримання політич-
них, економічних преференцій для локальних політичних лідерів, 
для яких державницька політика національної єдності не мала 
провідної ролі, а демократичні цінності свободи та недоторкан-
ності людського життя мали суто декларативний характер.  

Разом із тим, як свідчать результати досліджень, проведених 
соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 травня  
2015 р., принципи федералізму не підтримуються переважною 

                                                 
 Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за 

винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за 
вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демо-
графічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, ви-
падкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка 
вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%. 
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більшістю українських громадян. Так, на питання «Як Ви ставите-
ся до ідеї автономії Вашої області (регіону)?» 78,6% респондентів 
відповіли негативно, 8% відповіли позитивно, і 13,4% не 
визначилися із відповіддю [4]. На запитання «Як Ви ставитеся до 
ідеї федеративного устрою України»? 69,2% опитаних відповіли, 
що не підтримують ідею федералізації країни, 14,5% підтримали, 
16,4% не визначилися із відповіддю [5]. Показово, що відносно 
2012 р. кількість прибічників унітарного устрою держави дещо 
зросла разом із незначним підвищенням кількості прихильників 
федералізації. Так, за даними дослідження, проведеного соціоло-
гічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України з 7 по 
12 вересня 2012 р., 62,3% респондентів не підтримували ідею 
федералізації України, 12,3% підтримували, 25,4% не змогли 
визначитися із відповіддю [6]. При цьому важливо, що результати 
соціологічних опитувань 2012 р. включали мешканців Криму та 
Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованих з 2014 р.  

Таким чином, ідея несумісності регіональних ідентичностей, 
пропагування ідей федералізму та автономізації регіонів значною 
мірою були штучними конструктами, на яких спекулювали окремі 
політичні партії та громадські організації, впроваджуючи стратегію 
«насаджування ідентичностей», що в дійсності не корелюють із 
позиціями більшості українських громадян. Це свідчить, зокрема, 
про більш помірковані позиції переважної частини українських 
громадян, зменшення ефективності маніпулятивно-популістських 
технологій протиставлення Східної та Західної частин України у 
здійсненні передвиборчої агітації та зміщенні ціннісних орієнтирів 
як у світоглядних настановах виборців, так і в програмних доку-
ментах політичних партій. Так, зокрема, передвиборчі програми 
політичних партій на останніх парламентських виборах 2014 р. були 
побудовані довкола ідей консолідації нації, зокрема: встановлення 
миру, захисту територіальної цілісності України, боротьби з коруп-
цією, впровадження економічних реформ тощо [2].  

Однією із головних тем, що сприяла ескалації ідентифікацій-
них суперечностей української нації, було питання мови як основи 

                                                 
 У ході дослідження було опитано 2008 респондентів віком від 18 років. 
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символічного капіталу українського народу. «Мовна карта», що 
була розмінною в перипетіях становлення української державності 
починаючи з 1991 р., стала однією із наріжних тем, які обгово-
рювалися представниками окремих політичних сил та громадських 
організацій як фактор, що формує два великі історико-культурні 
ареали українського народу – україномовний та російськомовний. 
Мовно-культурні орієнтації Сходу та Заходу країни утворили 
своєрідну вісь політичного дискурсу, довкола якої упродовж всієї 
історії новочасової незалежності України тривали запеклі дискусії.  

Вихідна позиція проросійських політичних сил та громадських 
організацій полягала у наданні російській мові статусу другої 
державної мови, зважаючи на її т. зв. неповноцінний розвиток у 
незалежній Україні. Лозунг ПАРТІЇ РЕГІОНІВ «Дві мови – один 
народ», ухвалення законопроекту «Про засади державної мовної 
політики» у липні 2012 р. (він же – сумнозвісний закон Ківалова – 
Колесніченка, що передбачав можливість офіційної двомовності у 
регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10%), 
згодом скасованого у лютому 2014 р., були спрямовані на форму-
вання негативних стереотипів серед мешканців Сходу України 
щодо становища російської мови в Україні, зокрема, постійно наго-
лошувалася теза про її перманентні утиски та споконвічну єдність 
українського та російського мовного просторів. Так, зокрема, голова 
Народної Партії (створена у 1996 р. як Аграрна партія України, у 
2005 р. перейменована у Народну Партію), колишній Голова 
Верховної Ради України В. Литвин наголошував, що «в Україні 
історично, століттями склалася двомовність. На нашій території 
завжди говорили і українською, і російською. Душа України, 
Шевченко, свої щоденники, переповнені тугою за Україною, вів 
російською... Ну не може «русский человек», який мешкає в Євпа-
торії, прочитати пам’ятку до ліків українською або англійською 
мовами. Як мінімум там має бути текст і російською мовою» [7].  

Поділ українських громадян за мовною ознакою був одним із 
найбільш очевидних механізмів для структурування електораль-
ного поля країни, способом диференціації «Своїх» та «Чужих», 
наголошування на неподібності України, антиподності її регіонів 
та неможливості знайти «спільну мову» у межах однієї держави. 
Таким способом у політичному дискурсі розпалювалася своєрідна 
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«мовна ворожнеча», що провокувала конфліктогенність іденти-
фікаційного різноманіття української нації.  

Складність мовного питання полягала ще й у тому, що «низка 
політичних партій, які в Україні вже мають тривалу і не дуже 
історію діяльності, а також різні так звані «треті» сили, відомі своїм 
проросійським баченням соціально-економічного, геополітичного, 
гуманітарного розвитку України, не лише у своїх наративах, а й у 
реальності є російськомовними: усе діловодство в керівництві цих 
політичних організацій ведеться російською мовою, їхні центральні 
та обласні партійні видання винятково російськомовні, їхні лідери 
послуговуються в спілкуванні з виборцями, в роботі державних 
установ переважно російською. Як і будь-який політикум, 
український створює власну мовленнєву практику, грає в свою 
«мовну гру» [8, c.59]. Ця гра, безперечно, має свої правила, а саме: 
кордони вживання російської мови визначені де-факто кордонами 
«русского мира», тож руська культура, що зазнає «утисків» у тій чи 
іншій формі, автоматично підпадає під протекторат Москви. 
Логічним наслідком таких спекуляцій була політизація роботи 
низки громадських організацій проросійської спрямованості, що 
здійснювали свою роботу під «прикриттям» культурно-просвіт-
ницької місії захисту етнічних росіян від мовної дискримінації. Так, 
у червні 2015 р. у Львові було проведено з’їзд руських та так званих 
«антифашистських» громадських організацій, на якому, зокрема, 
представник громадської організації Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Інтелігенція України за соціалізм» (зареєстрована  
2001 р.) О. Покровський заявив, що «сьогодні руська інтелігенція не 
має можливості напряму виконувати свою функцію, а саме: 
доносити своєму народу культуру, мову, твори мистецтва на рідній 
російській мові... Нам інтелігенція Львова просто зашиває роти. Нас 
вбивали і вбивають тільки за те, що ми говоримо правду про 
український націоналізм» [9]. Таким способом ідея «русского 
мира», історико-культурної та політичної єдності Росії та України 
пропагується через протиставлення т. зв. українського махрового 
націоналізму та російської інтелігентності, розкручується тема 
асиметричності прав та свобод російськомовного населення, прямої 
загрози життю та здоров’ю «інакомислячим» поборникам росій-
ської мовної експансії.  
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Спроби нав’язування ярликів неповноцінності української 
мовно-культурної ідентичності у процесі обговорення «мовного 
питання» були сприйняті широкими колами української громад-
ськості як «яблуко розбрату» та дістали, зокрема, таку оцінку: 
«Чим нищета краща за злидні?», «Наскільки стане дешевшим газ 
російською?» тощо. Таким способом у структурі ціннісних орієн-
тацій громадян було зафіксовано маргінальність мовного питання 
на тлі зростаючої потреби розв’язання економічних проблем, 
запиту до влади щодо забезпечення належного рівня та якості 
життя. Ці настрої громадян зберігають свою актуальність. Дані 
всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Київ-
ським міжнародним інститутом соціології з 14 по 24 лютого  
2015 р. щодо ставлення українців до статусу російської мови 
засвідчили, що частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно 
зробити другою державною мовою в Україні, суттєво зменшилася: 
у 2013 р. таких було 27%, а у 2015 р. стало 19% [10]. Тож на 
поточному етапі розвитку українського суспільства спекуляції 
довкола мовної теми не знаходять бажаного деякими проро-
сійськими політичними та громадськими силами відгуку серед 
громадян, превалююча частина українців лишається на позиціях 
підтримки української мови як єдиної державної мови.  

До основних напрямів ідеологічного, психологічного та 
інформаційного тиску, що застосовувалися окремими політичними 
партіями та громадськими організаціями, належав феномен істо-
ричної пам’яті, що відтворює в часі відчуття належності громадян 
до однієї історико-культурної спільноти. Так, зокрема, тема Голо-
доморів 1932–1933, 1946–1947 рр. в Україні опинилася в епіцентрі 
уваги як проросійських, так і проукраїнських патріотичних 
політичних сил. Політичні партії, що виступали апологетами 
відновлення імперії у її радянській версії, зокрема, Комуністична 
партія України (зареєстрована 1993 р.), Прогресивна соціалістична 
партія України (зареєстрована 1996 р.) не визнавали Голодомори в 
                                                 

 Методом особистого інтерв’ю опитано 2013 респондентів, що мешкають у 
108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною 
вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. В 
Донецькій та Луганській областях дослідження проводилося як на територіях, що 
підконтрольні Україні, так і на територіях, що не підконтрольні.  
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Україні фактами геноциду українського народу. Лідер Комуніс-
тичної партії України П. Симоненко, використовуючи історичну 
дистанцію як політичне алібі, заявляв: «Ми, сучасні комуністи, до 
цього відношення не маємо. Я маю на увазі 1937 рік. Наприклад, я 
в цей час ще навіть не народився» [11]. Крім цього, колишній 
глава Української держави В. Янукович також не визнавав 
Голодомори геноцидом українського народу, про що свідчив, 
зокрема, його виступ у Парламентській асамблеї Ради Європи у 
2010 р. [12]. Таким способом, політизуючи питання національної 
історії, проросійськи налаштовані політичні сили та їх лідери 
підтримували феномен «безпам’ятства», коли українська нація, 
зокрема, представники її східних регіонів, що зазнали найбільших 
людських втрат від Голодоморів, продовжували мімікрію історич-
ного наративу, що був встановлений у період радянської влади.  

Іншою темою, що набула широкого розголосу завдяки інфор-
маційним кампаніям політичних партій та громадських органі-
зацій, стало питання символічного спадку Радянського Союзу, 
зокрема, сакральних об’єктів монументальної пропаганди – 
пам’ятників В. Леніну. Упродовж новочасової історії України 
громадські активісти з різних регіонів України демонстрували 
свою лояльність до вищезазначеної культової персони. Так, під час 
подій Революції Гідності в окремих містах країни проходили акції 
на захист пам’ятника вождю пролетаріата. У лютому 2014 р., 
наприклад, в Іллічівську під проводом громадської організації 
«Народна альтернатива» було проведено марш на захист 
пам’ятника В. Леніну [13].  

Одним з важливих правових наслідків протидії антиукраїн-
ським закликам та спекуляціям довкола тем національної історії 
стало прийняття Закону «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», на підставі 
якого Міністерство юстиції України у липні 2015 р. заборонило 
Комуністичній партії України, Комуністичній партії України 
(оновленій), Комуністичній партії робітників та селян бути суб’єк-
тами виборчого процесу [14]. Однак зазначені правові обмеження 
не були сприйняті вищезгаданими політичними акторами як 
імперативні, тож уже у червні 2015 р. лідер Комуністичної партії 
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України П. Симоненко спільно із лідером ПСПУ Н. Вітренко за-
явив про створення нового руху Ліва опозиція [15]. Таким чином, 
Комуністична партія України пережила своєрідну реінкарнацію у 
новому організаційному форматі – як суспільно-політичний рух. 
Понад те, ухвалення пакету законів про декомунізацію не тільки 
не заблокувало роботу антиукраїнських політичних сил, але і 
спровокувало черговий раунд «дискримінаційної риторики» щодо 
різних регіонів України. Так, представники Політичної Партії 
«Опозиційний блок» «назвали прийняті закони сумнівними і 
попередили, що це може призвести до «розколу українського 
суспільства» [16].  

Прикметно, що у медіа-просторі країни такі спекуляції стали 
усталеною практикою. Теми руїни, недолугої політики політичних 
попередників, «фашистської загрози» стали вже звичними мар-
керами ідентифікаційних конфронтацій. Так, наприклад, ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ у 2013 р. під власною егідою проводила т.зв. анти-
фашистський марш [17], а депутат від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ В. Ко-
лесніченко зареєстрував у парламенті законопроект «Про заборону 
реабілітації та героїзації осіб й організацій, що боролися проти 
антигітлерівської коаліції» [18]. Таким способом представники 
влади як апологети проросійської політики в Україні прагнули 
нав’язати у масовому суспільному дискурсі дві провідні іден-
тичності. Перша з них – це ідентичність фашиста, що у стійких 
стереотипах населення мала б закріпитися за представниками 
проєвропейських політичних сил, а також ідентичність анти-
фашиста, що відводилася партії влади.  

В основі культивування образу фашистів – історична травма 
українців, що залишилась у спадок від Другої світової війни, а 
саме – незліченні людські жертви у боротьбі із націонал-
соціалізмом гітлерівської Німеччини, з одного боку, та боротьба 
із радянською владою партизанськими загонами ОУН-УПА – з 
іншого. На підставі хибного ототожнення борців за незалежність 
України із «фашистами», що активно пропагувалось у радянській 
історіографії упродовж десятків років, стійке асоціювання пред-
ставників Західної України, що прагнули самостійництва, із 
фашистами стало основою нової ідеологічної політики ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ, а також стрижнем масової інформаційної кампанії, 
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що була спрямована на дискредитацію проєвропейських орієнта-
цій українців. Як зазначив посол України в Хорватії О. Левченко, 
«цю історичну фальсифікацію сьогодні активно використовує 
путінська пропаганада, щоб виправдати анексію Криму й агресію 
на Сході України. Пропагандистська схема, яку заварганили 
кремлівські ідеологи, виглядає так: «Майдан у Києві, який скинув 
проросійського президента Януковича, організували Америка і 
Європа руками західних українців. Західні українці – фашисти й 
русофоби, це всі знають ще з часів війни. Отже, до влади в Києві 
прийшла фашистська хунта, а це значить, що вона буде пере-
слідувати росіян і всіх, хто в Україні говорить по-російськи. 
Висновок: «Росія мусить їх захистити! Усі на боротьбу з 
українським фашизмом!» [19].  

Загалом можна стверджувати наявність двох провідних стра-
тегій конструювання (та, відповідно, зіштовхування) політичних 
ідентичностей українських громадян, якими послуговуються у 
своїй діяльності як громадські організації, так і політичні партії – 
проукраїнської (із акцентуванням необхідності реабілітації націо-
нальних героїв, відтворення аутентичної української історії, 
вільної від ідеологічних штампів та кліше радянського періоду) та 
імперської (із домінуванням світоглядної настанови «консервації» 
радянських артефактів та конформістською установкою у спри-
йнятті символів, знаків тоталітарного минулого та осіб, що його 
уособлювали), що відкрито співіснують у публічному просторі.  

Висновки: 
1. Функціонування громадських організацій та політичних 

партій у сучасному українському суспільстві відзначається 
конфліктогенністю та суперечливими світоглядними моделями 
розвитку країни.  

2. Насаджування та систематичне відтворення у риториці 
лідерів та активістів політичних партій та громадських органі-
зацій семіотичної пари «Свій» – «Чужий» сформувало стійкий 
стереотип щодо поділу українців за регіональним принципом із 
несумісними цінностями. Ця політична технологія була і залиша-
ється важливим ресурсом мобілізації електорату та забезпечення 
підконтрольності широких верств суспільства із патерналіст-
ськими установками.  
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3. Нав’язування ідентичностей, що позиціонуються як 
полярні, опозиційні, конфліктні у сукупності із «кишеньковістю» 
значної кількості політичних партій та громадських організацій, 
стрімко підривають довіру громадян до інститутів демократичного 
представництва, оскільки не відповідають їх аутентичним іденти-
фікаційним орієнтирам.  

4. Популістські механізми здійснення політичної боротьби 
мають два головні наслідки: соціальну апатію та розчарування, а 
також латентне становлення локальних політичних режимів, 
лідери яких не поділяють державницької політики національної 
єдності та підривають основи суверенності України як незалежної 
та демократичної держави.  

5. Основним ресурсом відновлення довіри громадськості до 
інституціоналізованих форм колективного життя має стати прозо-
рість та сталість роботи громадських організацій і політичних 
партій, популяризація результатів їх активності та відповідного їм 
суспільного ефекту, розширення сфер доступу та впливу громад-
ських організацій і політичних партій на прийняття політичних 
рішень в органах державної влади. Консолідуючий потенціал гро-
мадських організацій та політичних партій на поточному етапі 
розвитку країни потребує подальшої конвертації кількісного пара-
метру їх роботи у якісно новий формат соціального представництва, 
що репрезентуватиме українських громадян не на основі пошуку 
міжрегіональних відмінностей у економічному, політичному, 
культурному вимірах, а на основі констатації єдності українського 
народу у розмаїтті та багатогранності його культури та історії.  

 
_______________________________ 
 

1. Информационный портал «Украинский выбор» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://vybor.ua/topics/federalization.html 

2. Партійна система до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, 
суспільні запити // Центр Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.uceps.org/upload/1442416518_file.pdf 

3. Луганский регионал поприветсвовал гибель людей на Грушев-
ского // УНИАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.unian.net/politics/875446-luganskiy-regional-poprivetsvoval-gibel-
lyudey-na-grushevskogo.html 



0  

 338 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

4. Соціологічне опитування. Як Ви ставитеся до ідеї автономії Вашого 
регіону (області) // Центр Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1051 

5. Соціологічне опитування. Як Ви ставитеся до ідеї федеративного 
устрою України? // Центр Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1050 

6. Соціологічне опитування. Як Ви ставитеся до таких змін тери-
торіального устрою України? // Центр Разумкова [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=869 

7. Литвин В. С Россией мы связаны тысячей видимых и невидимых 
нитей, общей историей, общей кровью, общей памятью и религией 
[Електронний ресурс]/ Владимир Литвин // Факты и комментарии. – Режим 
доступу: http://fakty.ua/23032-vladimir-litvin-s-rossiej-my-svyazany-tysyachej-
vidimyh-i-nevidimyh-nitej-obcshej-istoriej-obcshej-krovyu-obcshej-pamyatyu-i-
religiej 

8. Руда О. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у 
сучасному українському політичному дискурсі: монографія / Олена Руда; 
НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2012. – 232 с.  

9. Во Львове прошел съезд русских и антифашистских общественных 
организаций // Голос UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ru.golos.ua/suspilstvo/vo_lvove_proshel_syezd_russkih_i_antifashistskih_ob
schestvennyih_organizatsiy_2241 

10. Ставлення до статусу російської мови в Україні // Київський 
міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=517&page=1 

11. Симоненко П. КПУ и Голодомор – несовместимы [Електронний 
ресурс] / Петр Симоненко // Экономические известия. – Режим доступу: 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/simonenko-kpu-i-golodomor-ne-
sovmestimy 

12. Янукович В. Голодомор нельзя признавать геноцидом украинцев 
[Електронний ресурс]/ Виктор Янукович // Корреспондент. – Режим доступу: 
http://korrespondent.net/ukraine/1071567-yanukovich-golodomor-nelzya-prizna-
vat-genocidom-ukraincev 

13. В Ильичевске прошел марш в защиту памятника Ленину // Народна 
альтернатива [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://alternatiwa.net/ 
24-v-ilichevske-proshel-marsh-v-zaschitu-pamyatnika-leninu.html 

14. Міністерство юстиції проти КПУ. Адміністративний позов // Історична 
правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/ 
articles/2014/07/9/143697/ view_print. 

15. Симоненко и Витренко создали движение Левая оппозиция // Ліга. 
Новости [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://news.liga.net/ news/ 
politics/5995547-simonenko_i_vitrenko_sozdali_dvizhenie_levaya_ oppozitsiya.htm 



 

 339

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

16. Верховна Рада України прийняла пакет законів про декомунізацію // 
Український інститут національної пам’яті [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.memory.gov.ua/news/verkhovna-rada-ukraini-priinyala-paket-
zakoniv-pro-dekomunizatsiyu 

17. У Києві під егідою ПАРТІЇ РЕГІОНІВ пройшов Всеукраїнський анти-
фашистський марш «В Європу – без фашистів!» [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://partyofregions.ua/ua/news/event/5197a8fec4ca42047c0003 8b 

18. Колесніченко ініціює «кримінал» за героїзацію ОУН-УПА // 
Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pravda.com.ua/news/2013/05/8/6989518/ 

19. Левченко О. Україна і досі воює з фашизмом [Електронний ресурс]/ 
О. Левченко // Посольство України в республіці Хорватія. – Режим доступу: 
http://croatia.mfa.gov.ua/ua/publications/3736-stattya-posla-ukrajini-v-khorvatiji-
oleksandra-levchenka-ukrajina-i-dosi-vojuje-z-fashizmom-u-gazeti-jutarni-list-vid-
11052015 

 
 

Олексій Розумний 
 

ДЕКОНСОЛІДУЮЧІ СТРАТЕГІЇ 
ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЇ ІСТОРІЇ 

ЯК ВИКЛИК НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ 
 
У статті розглянуто роль політичної конкуренції у фор-

муванні державної політики пам’яті в Україні. Проаналізовано 
суперечності між національною політикою пам’яті та деконсолі-
дуючими стратегіями історизації, до яких вдаються суб’єкти 
політичного процесу. Простежено використання в українській 
політиці для дискредитації опонентів ярлика «фашизму» та його 
вплив на політичну свідомість українців. 

Ключові слова: національна пам’ять, політика пам’яті, ігри з 
пам’яттю, стратегії історизації, фашизм. 

Olexii Rozumnyi. Dis-consolidation historizational strategies as 
a challenge to the national politics of memory.  

This article reviews the role of political competition in formation of 
the national policies of memory in Ukraine. Contradictions of national 
policies of memory and dis-consolidating historization strategies, used 
by stakeholders of the political process are analyzed. Using the label 
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«fascism» in the Ukrainian policies to discredit opponents, and its impact 
of it on the Ukrainian political consciousness is traced.  

Key words: national memory, memory politics, games with 
memory, historizational strategies, fascism. 

 
Історію віддавна використовували як аргумент у політиці: від 

обґрунтування династичних претензій на трон до національних 
гранд-наративів, що виступають своєрідним катехізисом для 
групової ідентичності модерних націй. Кожна політична спільнота 
зацікавлена у виробленні узгодженого бачення свого минулого як 
передумови спільного погляду в майбутнє. У ХХ–ХХІ століттях 
законодавче вирішення деяких особливо дражливих конфліктів 
історичної пам’яті набуло поширення навіть серед демократичних 
держав. Різноманітні суспільні практики і норми, пов’язані з регу-
люванням колективних уявлень про минуле, в українському науко-
вому дискурсі дістали назву «політика пам’яті» [1, с. 570–571].  

Аналітична доповідь, підготовлена експертами Національного 
інституту стратегічних досліджень – у 2015 році, визначає окремим 
завданням щодо консолідації українського суспільства вироблення 
ефективної політики національної пам’яті, спрямованої на подолання 
рудиментів радянської ментальності, історичних міфів і сформованих 
на їх основі антиукраїнських за суттю стереотипів суспільної свідо-
мості [2, с. 364]. Подібна постановка завдань не нова. Так, у доповіді 
за 2006 рік уже йшлося про те, що формування сучасного історичного 
наративу, відродження культури і традицій ретрансляції пам’яті 
поколінь має стати предметом державної політики [3, с. 40]. За часів 
президентства В. Ющенка було створено Інститут національної 
пам’яті, що серед своїх завдань мав «відновлення об’єктивної та 
справедливої історії українського народу» і навіть «пропагування 
древності української нації та її мови» [4]. Однак справа виявилась 
значно складнішою, ніж здавалося спочатку. Ініціативи В. Ющенка 
натрапили на значний опір в українському політикумі та органах вла-
ди, стали мішенню бурхливої критики з боку політичних суперників. 

Аналітична записка, датована січнем 2010 року, констатує значні 
труднощі в сфері політики пам’яті. Так, «принциповість позиції та 
рішучість дій у справі формування колективних уявлень про минуле 
стали однією з причин загострення внутрішньо- і зовніш-
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ньополітичної полеміки навколо питань історичної пам’яті» [5]. 
«Державна політика пам’яті також характеризується відсутністю 
цілісності. Відчутними є контрверсії офіційних комеморативних 
заходів у регіональному вимірі. Неконсолідованість політики щодо 
формування колективних уявлень про минуле спостерігається в 
діяльності різних гілок влади. Якщо низка актів Президента України 
спрямовується на декомунізацію національної пам’яті, то Верховна 
Рада України може діяти у протилежному напрямі, ухвалюючи, на-
приклад, постанову про відзначення 90-річчя створення Комсомолу 
України. Політичний дискурс характеризувався гострою полемікою і 
щодо відзначення 300-річчя Полтавської битви, трактування подій, 
пов’язаних з початком Другої світової війни. Триває дискусія навколо 
тем Голодомору, діяльності Української повстанської армії, статусу 
України у складі СРСР тощо. Різновекторні репрезентації історії 
суттєво заважають формуванню національної пам’яті» [5]. Після 2010 
року ці суперечності лише загострювалися, про що йтиметься нижче. 

Як бачимо, суб’єктно-об’єктна формула відносин «держава-
суспільство» дуже спрощено описує реальність у сфері політики 
пам’яті почасти тому, що не варто применшувати роль позадержав-
них чинників, але почасти – тому, що держава як єдиний суб’єкт – це 
скоріше філософська абстракція із присмаком платонізму, ніж 
політична реальність. На практиці ж люди, покликані ухвалювати 
державницькі рішення, мають безліч інших мотивацій, у тому числі й 
зумовлених особливостями функціонування конкретної політичної 
системи. Аналізу труднощів, що виникають перед національною 
політикою пам’яті в українських реаліях, і присвячена ця стаття. 

Сучасні політологічні дослідження констатують негативний 
вплив внутрішньополітичної боротьби на формування неконфлікт-
ної, інтегрованої історичної пам’яті в Україні. Так, О. Волянюк за-
значає, що виборчі перегони та подальші кадрові зміни в структурі 
державного управління призводять до стихійних і кардинальних 
поворотів у стратегії державної політики пам’яті, вказує на перевагу 
локальної лояльності над загальнонаціональною, регіональний 
партикуляризм і ситуаційність державних рішень у галузі політики 
пам’яті [6, с. 14]. К. Євсеєв зауважує, що контроверсійні уявлення 
про минуле використовуються політичними суб’єктами з метою 
консолідації власних електоральних груп [7, с. 15]. 
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Після подій на Донбасі серйозність наслідків «політичних ігор 
з пам’яттю» стала очевидною. Пам’ятники Леніну, георгіївські 
стрічки та інші символи з минулого відіграють важливу роль у 
драмі, що розгулялась Україною в останні кілька років. Ця думка 
привертає увагу не лише політологів, а й ширшого кола інтелек-
туалів, зокрема, журналістів. Варто відзначити статтю М. Віхрова 
під промовистим заголовком «Як культ Перемоги допоміг почати 
війну на Донбасі». Автор прослідковує становлення войовничого 
«антифашистського» дискурсу в регіоні і відзначає (окрім росій-
ського інформаційного впливу) важливу роль місцевих політичних 
еліт, котрим після поразки у 2004 році потрібний був ефективний 
інструмент для мобілізації електорату [8].  

Нам безвідповідальна інструменталізація історичної пам’яті 
бачиться загальноукраїнською проблемою, хоч на Донбасі вона 
набула, напевне, найбільш драматичних форм. Далі ми спробуємо 
прослідкувати динаміку цього явища та з’ясувати його наслідки 
для українського суспільства.  

На момент проголошення незалежності України у 1991 році 
історична пам’ять українців уже була значною мірою розколота 
на власне українську (самостійницьку) і «пострадянську» моделі 
[9; 10]. «Війна пам’ятників», звернення до Верховної Ради з 
вимогами засудити чи, навпаки, офіційно визнати діяльність 
ОУН-УПА – все це почалося ще до проголошення незалежності і 
тривало з різною інтенсивністю до другої половини 90-х років. 
Розкол цей мав досить чітку регіональну специфіку. На Заході 
України ще в часи перебудови відбувалися мітинги із закликами 
до відродження національної символіки та визнання УПА вою-
ючою стороною. Демократично обрані місцеві ради ініціювали 
процес заміни радянської символіки на українську, перейме-
нування вулиць, відновлення могил полеглих у лавах УПА та 
інших антирадянських збройних формувань, тоді як КПУ 
легальними і нелегальними способами безуспішно намагалася їм 
протистояти [9]. В той же час на Сході і Півдні радянська 
символіка залишалася практично недоторканною і не стала 
темою політичних протистоянь, а відновлена в 1993 році КПУ 
регулярно отримувала тут найвищу підтримку у багатоман-
датному окрузі аж до парламентських виборів 2006 року [11].  
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За цих умов два перші Президенти України сприймали істо-
ричну пам’ять як простір для маневру. Електоральна стратегія 
Л. Кравчука була орієнтована на поміркованого виборця. У 1991 
році в другому турі йому вдалося заручитися підтримкою комуніс-
тів, що не могли допустити перемоги «націоналіста» В. Чорновола 
[12, с. 288]. В подальшому Л. Кравчук загравав із націонал-демо-
кратичними силами, навіть публічно згадуючи про те, як сам у 
дитинстві носив їжу повстанцям, однак надати офіційного статусу 
учасників війни бійцям УПА так і не наважився. Такі важливі дати з 
«національного» історичного канону, як 50-річчя з дня заснування 
УПА і роковини Голодомору, пройшли не поміченими владою [10]. 

На відміну від свого попередника, Л. Кучма активно користу-
вався правом Президента призначати офіційні комеморативні 
заходи. Втім, політика пам’яті за його часів мала еклектичний 
характер. У 1999 році Л. Кучма своїм указом встановив як офі-
ційне свято День Соборності України (на день злуки УНР і ЗУНР), 
а вже через місяць повернув до переліку державних свят вилуче-
ний із нього раніше День захисника Вітчизни 23 лютого (колишній 
день Червоної армії). Посмертне присвоєння звання Героя України 
Августину Волошину (президенту Карпатської України) і вста-
новлення Дня пам’яті жертв Голодомору сусідило з поновленням 
традиції відзначати 1 Травня. Л. Кучма запровадив також нове 
свято – День партизанської слави. Призначене на 22 вересня, воно 
виразно передувало Дню УПА 14 жовтня. Також у 2000 році 
Верховна Рада України з подання Організації ветеранів України 
ухвалила Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 років». День Перемоги було визнано 
офіційним державним святом України, також закон містив вимогу 
«недопущення фальсифікації історії Великої Вітчизняної війни в 
наукових дослідженнях, науково-методичній літературі, підручни-
ках та засобах масової інформації» [9]. Такі кон’юнктурні рішення 
закріплювали роздвоєність історичної свідомості українців на 
офіційному рівні, робили її ще більш фрагментованою. 

Водночас, саме Л. Кучма вперше на державному рівні вико-
ристав ярлик «фашистів» як зброю проти політичних опонентів. У 
відповідь на акцію «Україна без Кучми», що розпочалася взимку 
2000–2001 років, з’явилася «Заява трьох», підписана Президентом, 
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Головою Верховної Ради І. Плющем та Прем’єр-міністром 
В. Ющенком. «Досить придивитися ближче до їхньої символіки та 
гасел, – йшлося в заяві про учасників УБК – до атрибутів, якими 
обставляються театральні політичні шоу, щоб переконатися: перед 
нами – український різновид націонал-соціалізму. (…) Не слід за-
бувати уроки історії – згадаймо, з чого і як починався фашизм» [13]. 
Це була спроба дегуманізувати своїх політичних опонентів в очах 
суспільства перед силовим придушенням протестних акцій, що 
відбулося в березні 2001 року.  

Подальшого розвитку ця політтехнологія набула з наближен-
ням президентської кампанії 2004 р. За іронією долі, головною її 
мішенню став один із підписантів «Заяви трьох», Віктор Ющенко. 
Принаймні восени 2003 року на «антиющенківських» мітингах 
використовувалися плакати на зразок «ні фашизму», а як «чорний 
піар» – «Ющенко – за чистоту нації» та ін. [14].  

За інтенсивністю застосування брудних виборчих технологій 
кампанія 2004 року залишила далеко позаду попередні [15]. Спеку-
ляції на темі «фашизму» найбільш рейтингового опозиційного 
кандидата також досягли апогею. Окрім агітації, використовувалися 
провокативні акції, такі як витриманий у псевдо-нацистській естети-
ці марш УНА, організатори якого заявили про підтримку Ющенка, 
при цьому демонстративно здіймаючи руки у «нацистському 
вітанні». Справжнім подарунком для політтехнологів штабу В. Яну-
ковича став виступ на горі Яворина О. Тягнибока. Відеофрагмент 
виступу, де він на фоні намету з помаранчевою символікою закли-
кав «боротися з жидвою та іншою нечистю», облетів центральні 
телеканали [16]. З допомогою «темників» [15, с. 29–30] цей та інші 
інформаційні приводи цілеспрямовано тиражувалися через ЗМІ 
паралельно із закликами чинити опір фашизму, будь-що не допусти-
ти перемоги «помаранчевих». Інакше Україну чекали страшні лиха і 
«повне знищення Донбасу» [14]. Таким чином суспільству 
нав’язувався «антифашистський» дискурс, розрахований на носіїв 
(пост)радянської моделі історичної пам’яті.  

Після перемоги В. Ющенка регіонали зберегли значний 
контроль над інформаційним простором і продовжували вико-
ристання риторики «боротьби з фашизмом» за кожної зручної 
нагоди. За таких умов політика пам’яті, здійснювана в 2005–2010 
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роках, не змогла суттєво вплинути на історичну свідомість жителів 
Півдня та Сходу України [17], а деякі кроки, навпаки, були 
використані опонентами для посилення «антифашистської» істерії. 
Так, присвоєння Степанові Бандері звання Героя України вилилось 
у грандіозну епопею публічних дискусій на тему «ОУН-УПА: 
злочинці чи герої?». В радянському історичному каноні на це 
питання вже закладена однозначна відповідь. Тема ОУН-УПА 
стала тією ланкою, що допомогла пов’язати міф «Великої Вітчиз-
няної» із сучасністю, актуалізувати його.  

З приходом до влади В. Януковича радянська модель пам’яті 
про Другу світову війну активно пропагувалася на державному 
рівні, оскільки була тією «мовою», якою ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 
переконувала «свій» електорат боротися з її політичними опонен-
тами. Однак радянський історичний канон при цьому зазнавав 
деформації. Якщо в СРСР протистояння Червоної армії і УПА було 
лише одним із рядових сюжетів, то тепер ця тема навмисне 
гіперболізувалась. У Луганську з помпою було відкрито пам’ятник 
жертвам УПА, а місцевим медіа героєм став ветеран НКВС, що на 
камеру розповідав, як розправлявся з повстанцями [8]. Ідеальним 
«спаринг-партнером» у цій політичній грі на полі історії для ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ і КПУ стало ВО «Свобода». Побудувавши свою ритори-
ку на контрверсії «антифашистській» пропаганді, свободівці зуміли 
акумулювати націоналістичний і найбільш протестний електорат в 
умовах кризи «помаранчевого» табору. Марші на 14 жовтня і 
сутички на 9 травня додавали популярності обом сторонам політич-
ного протистояння серед «своїх» виборців. Відтоді на екранах 
телевізора завирувала боротьба між послідовниками УПА та 
ідейними послідовниками НКВС, а принаймні частина суспільства 
все дужче занурювалась у історичні події 40-х років.  

Щоб позначити використання уявлень про минуле з пра-
гматичною політичною метою, ми послуговуємося поняттям 
«стратегії історизації», запропонованим французьким політологом 
Жоржем Мінком. Він називає стратегії історизації «найзагаль-
нішим спільним знаменником розмаїття інституційних політик і 
практик вирішення конфліктів пам᾿яті, а також поведінки задіяних 
у цих процесах суб’єктів». Ця поведінка заснована на переконанні, 
що репрезентації історичних фактів мають мобілізаційний потен-
ціал, котрий підвищує політичну вагомість акторів [18, с. 73]. 
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Аналізуючи роль історичного дискурсу у політичному житті 
багатьох європейських країн, Ж. Мінк констатує, що сюжети й образи 
з минулого, присутні в суспільній свідомості, можна описати як 
«запаси пам’яті». Цей своєрідний ресурс може бути реактивований 
(тобто вплетений у поточний політичний контекст) і використаний 
для мобілізації суспільства чи певних його груп [18, с. 75]. У цьому й 
полягає загальний принцип стратегій історизації, до яких вдаються 
політичні гравці. Мобілізаційні заходи, котрі апелюють до кон-
фліктного минулого, грають проти тенденції примирення, що її 
застосовують національні та міжнародні інститути разом з нефор-
мальними групами та громадськими організаціями [18, с. 77]. 

Подібну картину можемо спостерігати і в Україні: об’єктивно 
держава як інститут зацікавлена в консолідації суспільства в 
рамках єдиної політичної нації, в той час як окремі політичні діячі, 
партії і групи інтересів використовують «больові точки» пам’яті з 
метою завоювання електоральних симпатій чи/та дискредитації 
опонентів. Щоб описати ці дві протилежні тенденції, ми говоримо 
про національну політику пам’яті і деконсолідуючі стратегії істо-
ризації. «Національну» – тому що метою такої політики є утвер-
дження спільної національної ідентичності. «Деконсолідуючі» – 
тому що саме такими є наслідки електоральних ігор із пам’яттю в 
загальнонаціональному масштабі.  

Ситуацію ускладнює той факт, що войовнича пам’ять про 
«Велику Вітчизняну війну з фашизмом» стала одним зі стовпів 
російської пропаганди. За таких умов українські політичні сили, 
орієнтовані на використання пострадянської моделі пам’яті для 
мобілізації електорату, стають об’єктивним союзником російської 
пропаганди, адже від збереження радянських міфів залежить їхній 
успіх у боротьбі за владу. Відбувається «дифузія» міфів і символів. 
Так, популяризована режимом Путіна георгіївська стрічка швидко 
стала фетишем для українських послідовників радянської моделі 
пам’яті і на офіційному рівні використовувалася за часів прези-
дентства В. Януковича. В той же час, у російській масовій культурі 
приділяється велика увага Степану Бандері і діяльності УПА, а 
ширше – негативному образу «бандерівця» [19; 20]. Дискурсивна 
близькість риторики ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, КПУ і російської пропа-
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ганди полегшувала асиміляцію «русским миром» окремих мешкан-
ців України, мобілізованих «антифашистською» риторикою.  

Отже, за умов співіснування в українському суспільстві різних 
моделей історичної пам’яті і тліючих конфліктів на цьому ґрунті 
серед політичних сил набули поширення спроби мобілізувати свій 
потенційний електорат, запозичуючи образ ворога із його уявлень 
про минуле. Нам вдалося прослідкувати використання ярлика 
«фашистів» в українській політиці принаймні з початку 2000-х років. 
Така практика може бути позначена як «стратегії історизації». 
Останні, на відміну від національної політики пам’яті, не передба-
чають пошуку консенсусного бачення минулого, а навпаки, мають 
деконсолідуючий характер щодо політичної спільноти, у якій 
застосовуються. Засилля минулого у політичній дискусії призводить 
до загострення суперечностей історичної пам’яті, адже історичний 
дискурс «заражається» характерним для виборчих перегонів духом 
антагонізму. Ярлики, навішені на політичних опонентів, неминуче 
розповзаються на їхніх прихильників, налаштовуючи одну частину 
суспільства проти іншої. Таким чином, електоральні стратегії істори-
зації завдають подвійної шкоди, заводячи політичну дискусію на 
манівці і перешкоджаючи формуванню єдиної національної пам’яті.  

Під впливом політичних спекуляцій українська та пост-
радянська моделі історичної пам’яті зазнали суттєвих деформацій, 
акцентуючись на найбільш антагоністичних символах і тих 
сторінках історії, що здатні викликати найбільше протистоянь у 
суспільстві. За таких умов національна політика пам’яті, спрямо-
вана на деконструкцію радянського історичного канону, викличе 
значний опір його носіїв, однак відмова від такої політики означа-
тиме збереження і поглиблення вразливості українського суспіль-
ства до російської пропаганди, що використовує «дискурсивний 
код» пострадянської моделі пам’яті.  
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Яремчук В’ячеслав Дмитрович – д. політ. н., пр. н. с. 
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса 
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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: vidavec.lisenko@gmail.com 

 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 

 

 


